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اطالعات يجًد دارد، اما ما چيسي پيذا ومي كىيم -
اطالعات پيذا مي شًد، اما آن چيسي ويست كٍ مًرد وظر ما بًدٌ -
تىُا بخشي از اطالعات يافت مي شًد -
دقيقاً َمان اطالعاتي را كٍ وياز داريم پيذا مي كىيم -



نًایو چیست ؟ 

عمل توصیف یا شناسایی محتوای موضوعی یک مدرک ، در واقع، ثبت و ضبط محتوای اطالعاتی 
به منظور سازماندهی اطالعات به قصد سهولت ( هعوَال الفبایی )مدارک با استفاده از روشهای گوناگون

بازیابی را نمایه سازی گویند یعنی تخصیص واژه ها یا اصطالحات به مدارک به منظور توصیف 
.  محتوای موضوعی آنها برای بازیابی در مراحل بعد

ٍسیلِ ای است برای ّذایت هٌظن بِ یک هتي، هحتَا، هجوَعِ ای از هذارک ٍ یا ّر گًَِ اطالعات ضبط شذُ  نمایه
ای کِ بِ شکل هعوَال الفبایی هرتب شذُ باشذ ٍ با استفادُ از شیَُ خاص ٍ ًظام ارجاعی هشخض ، هَقعیت ٍ 

.هحل ّر هطلب را در بازیابی اطالعات ًشاى دّذ

  .هدف نمایه سازی اصوالً آماده کردن مدرک برای بازیابی سریع و آسان مدارک است•



نیاز تو نًایو

.  نمایه، میانبرهایی سیستماتیک و موثربه اطالعاتی است که استفاده کنندگان نیاز دارند•

.نمایه ها برای هر مجموعه اطالعاتی، جزمجموعه های خیلی کوچک، ضروری هستند•

وجود شاخص ها به . نمایه سازی عمل ایجاد شاخص ها برای مجموعه ای از رکوردها است •
جستجوگران اجازه می دهد با سرعت بیشتری رکورد ها را برای افراد خاص پیدا کنند که در 
نبود آن ها جستجوگران ممکن است مجبور باشند به صدها یا هزاران رکورد نگاه کنند تا یک 

.  رکورد خاص را بازیابی کنند

رکورد نشان دهنده یک عدد است که به فهرستی از اصطالحات، تعاریف، موضوعات و غیره •
ارجاع می دهد که الفبایی تنظیم شده اند تا خواننده را به اطالعات مورد نظر در درون محتوا 

.هدایت کنند

نمایه سازی، سازماندهی اطالعات و محتوا را به نحوی آسان می کند که مدرک مورد نظر برای  •
.خواننده به آسانی قابل شناسایی باشد

بازیابی اطالعات از اعم به اخص  تغییر•



ٌ وًيسي ي جستجً ٍ سازي، چكيذ رابطٍ وماي



انٌاع نًایو                                  
نمايههايالفباييياواژهاي
نمايههايمؤلف
نمايههايكتاب
نمايههاياستنادي
نمايههايردهاي:
نمايههايهمارا
نمايههايدرهمكرد
نمايههايچهريزهاي
نمايههايسطراول
نمايههايفرارسانهاي
نمايههاياينترنتي
نمايههايچندرسانهاي
نمايههاينشرياتادواري
نمايههايگردشيعنوان



انٌاع نًایو                              

مي باشىذ... وقاط مذخل آوُا شامل اسامي افراد، سازمان َا، پذيذآيروذگان تىالگاوي، ي:ومايٍ مًلف•

ٌ اوذ:ومايٍ استىادي • ٌ اي است كٍ بٍ آن مقاالت استىاد كرد شامل فُرستي از مقاالت ي َمچىيه فُرستي فرعي از مقاالت مىتشرشذ

ٌ َاي ايليه بيت از يك شعر در مًقعيت الفبايي خًد در ومايٍ فُرست مي گردوذ:ومايٍ سطر ايل • ياش

ايه ومايٍ مًاد متىي، صًتي ي تصًيري را با َم تركيب مي كىذ:ومايٍ چىذ رساوٍ اي•

ٌ َا يا سرعىًان َاي مًضًعي مرتب مي شًد:ومايٍ ردٌ اي • مذخل َاي آن بر اساس رد

ٍ َاي كلّي براي گريَي از مجالت: دي وًع مي باشذ:ومايٍ وشريات ادياري• ومايٍ اوفرادي براي مجالت اوفرادي ي وماي

:با ورود رایانه به عرصه نمایه سازی دو نوع متداول نمایه گردشی عنوان شکل گرفت: نمایه گردشی 

(   Keyword In Context)کوئیک -1

(Keyword Out of Context) کواک -2



(Keyword In Context)کوئیک

.، هحتَای آى را ًشاى هی دّدعٌَاى یک هدرک•
هزتب کزدُ ٍ ّز کلیدٍاصُ در  بزاساس کلیدٍاصُ ّای هَجَد در آى ّاعٌَاى ّای هدارک را •

.ًظوی الفبایی، ًقش هْوی بِ عٌَاى هدخل دارد
نمایه کوئیک نمایه اي گردشی است که اغلب از عنوان هاي انتشارات به وجود می آید •

 Point Access)بدین مفهوم که هر کلیدواژه موجود در عنوان به منزله نقطه بازیابی 
به صورت ( نقاط بازیابی)در نظر گرفته می شود کلیدواژه هاي موجود در عنوان )

الفبایی در مرکز واژه هاي غیرکلیدي موجود در عنوان در اطراف کلیدواژه

شامل واژه هایی است که عملکردي نحوي دارند مثل ) List Stop: )سیاهه بازدارنده •
فاقد هرگونه محتواي موضوعی می ... حروف تعریف، حروف اضافه، حروف ربط و

باشند



واژه نامه ها و دائره المعارف های علوم کتابداری و اطالع رسانی:نًٌنو ای از یک نًایو کٌئیک 



(Keyword Out of Context)کواک -2

نمایه اي که در آن هر واژه مهم در زنجیره اي از متن، به عنوان اصطالح هدایت کننده یا 
نقطه دسترسی و به دنبال زنجیره کامل آمده است

در نمایه کواك همه واژه ها که به صورت مدخل ظاهر می شوند، از عناوین مدرك - 1
استخراج می گردند

در این نمایه بعضی مدخل ها معموال اًصطالحات تک واژه اي هستند- 2 



نًٌنو ای از یک نًایو کٌاک

”واژه نامه ها و دائره المعارف ها ي علوم کتابداري و اطالع رساني“

اطالع رسانی 

واژه نامه ها و دائره المعارف هاي علوم کتابداري و اطالع رسانی 

دائره المعارف ها  

واژه نامه ها و دائره المعارف هاي علوم کتابداري و اطالع رسانی 

علوم

واژه نامه ها و دائره المعارف هاي علوم کتابداري و اطالع رسانی 

کتابداري 

واژه نامه ها و دائره المعارف هاي علوم کتابداري و اطالع رسانی 

واژه نامه ها 

واژه نامه ها و دائره المعارف هاي علوم کتابداري و اطالع رسانی



:نًایو سازی کٌئیک

در نمایه سازی کوئیک که همان نمایه درون بافتی است تمام کلمه های موجود درعناوین مدارک 
واژه های )راکه توسط برنامه ای به کامپیوتر داده شده ، با سیاهه ای ازواژه های غیرمجاز

غیرموضوعی که درفهرست ایستی یا بازدارنده قرار می گیردتا درردیف الفبایی خود به عنوان 
کلمه هایی که درسیاهه واژه .دربرنامه کامپیوتر مطابقت داده می شود( سرشناسه قرار نگیرد

مدخلی که باهریک از این . های غیرمجاز وجودندارد، بطورخودکارکلیدواژه محسوب می شود
کلیدواژه هادرست می شودبه صورتی است که این واژه را دردرون بافت خود ، یعنی همراه با 

این بافت شامل همه واژه ها . بقیه کلمه های آن عنوان ، درشکل و نظم طبیعی اش نشان می دهد
از جمله واژه های غیر مجاز نیز می شود و به این ترتیب گرچه واژه های غیرمجاز در نمایه 
نامه مدخل قرار نمیگیرد، اماهمراه با سایر کلمات عنوان، درمدخل می آید تا محیط کلیدواژه و 

به . معناومفهوم آن را دقیقتر آشکار سازد و ارتباط میان کلیدواژه های عنوان را بهتر نمایش دهد
این ترتیب بی درنگ دریافته می شود که عنوان مربوط با نیاز مراجعه کننده مناسبت 

برون داد رایانه ای می تواند به صورت چاپی دردسترس مراجعان قرارگیرد.داردیانه



نًایو درًٌ تافتی ضايم سو تخص است

کلیدواژه یا مدخل1.

(  متن)بافت 2.

(.جاینما)نشانه بازیابی3.

به ترتیب ( درفارسی)نمایه واژه ها به صورت ستونی درمرکز یا سمت چپ صفحه ویاسمت راست آن 
برای مشخص .الفبایی می آیدو با همین کلمه هاست که جوینده ، جستجوی خود رادرنمایه آغاز می کند

کردن پایان عنوان، درهرنمایه از عالمت قراردادی خاصی نظیرعالمت جمع یا مساوی و یاخط 
وغیره استفاده می شود تاجستجوگر بتواند به سهولت ابتدای عنوان را پیدا کرده و عنوان /( اسلش)اریب

.را درشکل طبیعی خود به سرعت مرورکند

مزایای این نمایه 

 سرعت وسهولت

 عدم نیاز به متخصص نمایه سازی زیرا که با وجود فهرست بازدارنده این کار را کامپیوتر انجام می
.دهد

 وجود  کلمات کلیدی متن که به جستجو گر کمک شایانی می کند.



نًایو کٌاک

این نمایه برای رهایی از مسائل و مشکالت ناشی . نمایه کواک همان نمایه برون بافتی است
از ضرورت کوتاه کردن عنوان و نیز به منظور ساده ساختن خواندن مدخلها طراحی شده 

دراین نمایه هرکلیدواژه به ترتیب از عنوان خود خارج شده و مقدم برسایر اجزای . است
سپس عنوان مدرک به ترتیب طبیعی خود و به طور کامل درزیر .عنوان قرارمی گیرد

به این ترتیب برای هر واژه مهم یک مدخل ساخته می . این واژه یا به دنبال آن می آید
دراین نمایه نیز کلمات مجاز درمتن عنوان وجود دارد وکلید واژه قرار نمی گیرد.شود



Indexing) کارکرد نًایو سازي Function)

.مي سازد محتواي اطالعاتي مدارک را فشرده1.

و زبان کاوش به  به عنوان واسطه براي تطبیق و یکسان سازي زبان مدرک2.
.مي رود کار

نظارت  شیوه تدوین راهبردي کاوش در جستجوي اطالعات به عنوان ابزاري کارا، بر3.
.دارد



ینًایو ساز يراحم

آشنایي و شناخت.1

تجزیه و تحلیل.2

نمایه شدن تشخیص اطاعات قابل .3

شدن به  ترجمه و انتقال مفاهیم قابل نمایه تبدیل مفاهیم به اصطالحات نمایه یا.4
اصطالحات پذیرفته شده



زباٌ نًایو سازي

National    زبان طبیعي .1 Language

در این روش هر اصطالح یاواژه اي که در . مدارک استفاده مي شود نوعي نمایه سازي است که از زبان
سازي به زبان طبیعي، فقدان  نمایه خصوصیت بارز. آمده است، مي تواند براي نمایه در نظر گرفته شود مدرک

.طبیعي در نمایه سازي شده است زبان این خصوصیت باعث تنوع. یک واژگان کنترل شده است

Free زبان آزاد .2 Language

موضوع مدرک را خوب  که بتواند نمایه سازي به زبان آزاد عبارت است از نمایه سازي که در آن هر واژه اي
پدیدآورنده مدرک به کار رفته باشد و یا  خواه به وسیله. مي شود توصیف کند به عنوان اصطالح نمایه برگزیده

نمایه سازي به کار رود،  براي واژه هایي که مي تواند در فرایند در این روش محدودیتي. نرفته باشد به کار
.رایانه انجام گیرد مي تواند توسط انسان و یا این روش. وجود ندارد

Controlled)زبان کنترل شده مقید  .3 Language)

به موضوعات  اطالعاتي است که ممکن است در این گونه نمایه سازي معموالً فهرستي مستند، مشخص کننده
اصطالحات یا واژه هایي از یک  نمایه سازي به زبان کنترل شده، شخص نسبت داده شود؛ به بیان دیگر در

اختصاص مي دهد در مدرک دارد به مدرک واژگان را براساس تفسیر ذهني که از مفاهیم مندرج فهرست



Indexing)  سیستى ىاي نًایو سازي Systems)

نمایه یا سایر ابزارهاي تجسسي  ایجاد هاي نمایه سازي وسایلي هستند که به وسیله آنها از یک زبان نمایه اي براي سیستم•
هاي مقرر که براي سازماندهي محتواي رکوردها به منظور بازیابي  رویه بنابراین به مجموعه اي از. استفاده مي شود

سیستم  پس همارایي و پیش همارایي دو. شود استفاده قرار مي گیرد سیستم نمایه سازي گفته مي اشاعه اطالعات، مورد و
.رود اساسي نمایه سازي به شمار مي

– Co  نمایه سازي همارا • Ordinate Indexing

مدرک با بیش از یک شناسه  هر سازي همارا به شیوه اي از نمایه سازي گفته مي شود که در آن محتواي موضوعي نمایه•
وسیله جور کردن و ترکیب واژه هاي منفرد معین مي شود بین اصطالح ها به یا اصطالح تعیین و توصیف مي شود و رابطه

– Co  نمایه سازي پس همارا .• Ordinate Indexing – Post

مي کند و تعدادي شناسه زیر  انتخاب سازي که در آن نمایه ساز، سرشناسه ها را از مفاهیم بسیار ساده شیوه اي از نمایه•
آنها به یکدیگر به دست مي دهد تا به وسیله آنها جوینده بتواند  هر یک اضافه مي نماید و نیز تدابیري براي پیوستن

سازي  کند که بعد از روند نمایه به عبارت دیگر پس همارایي اشاره به عملي مي. خود را بیابد مدرک موردنظر موضوع
.در مراحل بازیابي است چند اصطالح براي ساختن مفهوم موردنظر انجام مي شود و مربوط به همارایي دو یا

– Co  نمایه سازي پیش همارا • Ordinate Indexing – Per

به . آن، نمایه پیش همارا گویند نوع چند جزء به طور تصنعي و ساختگي، پیوند برقرار کنیم به این عمل و هرگاه بین دو یا•
همارایي عناصر تشکیل دهنده موضوع مورد جستجو در هنگام نمایه  یا عبارت دیگر در نمایه سازي پیش همارا، ترکیب

از بازیابي صورت مي گیرد به عبارتي پیش و سازي



نًایو ىای قذیًی 

.است گردش کلیدواژه های عنوان  اساس کار آن  بر :  نمایه های گردان•

.حذف می شوند Noninformativeکلمات   stop listبا استفاده از •

Kwic = نوعی نمایه عنوان است که در آن کلید واژه های عنوان با وسایل ماشینی انتخاب
.می شوند

کار گردش عناوین مقاله های مجالت را با قرار دادن الفبایی عناوینی که واژه های  رایانه
“ عناوین شیمی”مانند . مشابه دارند، انجام می دهد

کود حیوانی ازاستفاده  باافزایش تولید سیب زمینی  چگونگی:   مثال•

.عنوان ها بر اساس کلید واژه ها به ترتیب الفبایی مرتب می شوند



Kwoc

قرار در ابتدا نوعی نمایه گردان است که کلید واژه ای از عنوان •
:می گیردو بقیه عنوان بعد از این کلمه می آید

بررسی رابطه کتابخانه و آموزش در نظام آموزشی ایران•

و آموزش در نظام آموزشی ایران، بررسی رابطه   کتابخانه •

در نظام آموزشی ایران، بررسی رابطه کتابخانه    آموزش •

، بررسی رابطه کتابخانه و آموزش در        نظام آموزشی ایران•

، بررسی رابطه کتابخانه و آموزش در نظام آموزشی       ایران •



Permuterm

.یا جایگشتی اساس کار آن مانند کوئیک و کووک گردش کلید واژه های عنوان است•

انتخاب می شوند و یک اصطالح را تشکیل می دو تایی کلید واژه های عنوان به صورت •
گردش کار با دو کلید واژه است. دهند

.آن نقش مهمی دارداخص کردن اصطالح اول و محدود کردن اصطالح دوم در •

می شوند الفباییمی شوند و شناسه های اصلی جابجا اصطالحات •



Permuterm

:  مثال •

14ساختمان کتابخانه  برایبرنامه ریزی وآماده سازی :عنوان•

14برنامه ریزی   /آماده سازی

14ساختمان  کتابخانه      /آماده سازی 

14آماده سازی /برنامه ریزی 

  14ساختمان کتابخانه  /برنامه ریزی  

14آماده سازی / ساختمان کتابخانه

14برنامه ریزی  / ساختمان کتابخانه 

 



انٌاع نًایو انتيای کتاب

فاقد بیانگر . وجود دارد جاینمااست و در جلوی آن  لفباییمدخل ها به ترتیب ا: نمایه ساده•
.و تعداد جای نما های آن افزایش می یابد ندارداست و هیچگونه تورفتگی وجود 

پیدایش است و به ترتیب خطی  و نحوی این نمایه به صورت : نمایه درون بافتی•
بیشتر مناسب متون علوم انسانی می .  نیستند بنابراین الفبایی . در متن استبیانگرها  

. باشد

مدخل کودکان                      : مثال•

47تیزهوش  ~؛ 45-21عقب مانده ذهنی  ~؛ 17 -15استثنایی  ~                   •

  بیانگر •



نًایو انتيای کتاب 

نمایه ای است که بیانگرها در بافت نحوی قرار نمی گیرند، بلکه در : نمایه برون بافتی •
کلماتی مثل . نیستتوالی صفحه ها مطرح . می آیندصورت الفبایی ذیل مدخل اصلی به 

برخی از بیانگرها در جای خود به عنوان . حروف اضافه و غیره در آن استفاده نمی شود
.  قرار می گیرند  مدخل

فهرست نویسی :   مثال•

32، 34، 36سی دی                  •

 25کتاب                   •

12نرم افزار                   •



تفاًت ىای نًایو ترًٌ تافتی ً درًٌ تافتی
 کودکان ولی دربرون بافتی  بامثال میگوییم رفتار .داردصورت نحوی نمایه درون بافتی
.کودکان  بارا بکار نمی بریم و نمی دانیم آیا رفتار کودکان است یا رفتار  با

 نمایه درون بافتی بیشتر به حوزه علوم انسانی تعلق دارد.

نمایه درون بافتی کل نگر هستند.

 نمایه برون بافتی بیشتر به حوزه های علوم و فنون مرتبط است و بیشتر بن مایه
.اصطالحنامه قرار مي گیرد



عناصر نًایو ىای درًٌ تافتی ً ترًٌ تافتی

.به همه مجموعه سر جمع شناسه گفته می شود(:heading)شناسه•

:هر شناسه از چند عنصر تشکیل شده است•

عنصر اصلی یک ترکیب .کلیت ورود یک کلمه یا نماد به شناسه را گویند(:entry)مدخل-
.  کانون اصلی واژه ای که به عنوان نمایه به کار می رود= است

تعیین کننده نوع یا .نقش محدود کننده دامنه معنای مدخل را دارد(:modifier)بیانگر-
.چگونگی کانون است

.محل منابع را نشان می دهد(:locator)جاینما -

گاهی به جای نما . برای ارجاع اصطالح غیر مرجح به مرجح  (: Reference )ارجاع -
ارجاع نیز گفته می شود



گاو ىای ایجاد یک نًایو 

نمایه سازی خط مشی تعیین •

درک کلیت = اریب خوانی= متن بدون یادداشت و عالمت خواندن سریع •
(موضوع 

با خط کشیدن زیر واژه ها یا نوشتن در حاشیه مشخص کردن کلید واژه ها •
.هرصفحه

وذکر شماره  5/12در   5/7بر روی یک برگه ( مدخل)انتقال هرکلید واژه  •
بر هر برگه صفحه

مدخل های تکراری  ادغامالفبایی کردن  مدخل ها و •

بین مدخل ها پیوند مفهومی ایجاد •

برای ایجاد روابطاصطالح نامه ها استفاده از •



نًایو ىا تر دسة رًش تنظیى 

بیشتر نمایه های کنونی به ترتیب الفبایی است و شامل نمایه الفبایی اسامی :  الفبایی•
.  اشخاص، سازمان ها و نیز موضوعات می باشد 

به ترتیب زمان از قدیم به حال می باشد  و بیشتر برای  نمایه های تاریخی به :  زمانی•
کار می رود

که براساس رده ها یا سرعنوان موضوعی نظام مند مرتب می : رده ای یا موضوعی •
الفبایی رده بیشتر در نمایه های علمی به کار میرود که البته می تواند یک نمایه . گردند

.باشدای 

زمین شناسی برای نمایه های : تکاملی•



نًایو استنادی 

شامل فهرستی از مقاالت و یک فهرست فرعی تحت هر یک از مقاالت نمایه استنادی •
به عبارت دیگر، در مورد یک مقاله . منتشر شده است که به  آن مقاالت استناد کرده اند

خاص، نمایه استنادی مشخص می کند که این مقاله توسط چه مقاالت دیگری که بعد از 
که عالوه بر نمایه اصلی، ممکن است . آن نوشته شده اند ، مورد استناد قرار گرفته اند

. داشته باشدمولف و نمایه موضوعی نمایه های دیگری همچون 

با مقاله هایی است که به آن استناد کرده ارتباط  موضوعی درونی در حقیقت بیان کننده •
. اند

است جدیدترین مقاالت مزیت اصلی آن ارجاع استفاده کننده به •



نکات يرتٌط تو ساختار زتانطناسی يذاخم
جز اصلی حتما )فقط می تواند مدخل قرار گیرداسم یا عبارت اسمی •

 سپیدطال، انگشتر: باید اسم باشد و بیانگر صفت یا مضاف الیه مثل
دندان

.  صفت و قید مدخل نمایه قرار نمی گیرند مگر جانشین اسم شده باشند•
می تواند چون یک عنصر عینی است  باال برمثل 

(به جز اسامی افراد)ممنوع وارونه سازی •

(  غلط است ) استثنایي ، كودكان : مثال•

(صحیح است ) خوارزمي، محمد  •



يالک انتخاب اصطالح يرجخ

جامعه شناسي  به جاي علم االجتماع :  مثال.  رواج داشتن •

آرمان گرایي به جاي ایده آلیسم : مثال .  بومی بودن •

هواپیما به جاي طیاره : مثال.  جدید  و امروزي بودن•

اسید سولفوریك به جاي جوهر نمك : مثال. علمی بودن•

یونسكو: مثال. سرنام یا اختصار مشهور•

به جز در مواردی که  اصطالح قابل جدا سازی  پرهیز از بکار بردن کلمات ترکیبی•
آبله مرغان: نیست مثل 



(سیاست نًایو سازی کتاب: ًیژگی ىای خطی يطی

متوسط کلید واژه ها تعدادتعیین •

(درون بافتی یا برون بافتی)نمایه  نوعتعیین •

(آزاد، كنترل شده، ترکیبی)نمایه سازی زبان•

(راهنمای استفاده)بازیابینوع •

...(جمع یا مفرد،تکلیف وضعیت کلمات خارجی)ر بیانگروشن ساختن •

کردن بیانگرهامرجح یا نامرجح سیاست •

ارجاعات و جای نماها  •

...(موضوع، نویسندگان،)موجود انواع نمایه بیان •

(ابزارها)استاندارد سازی •

(زبان برنامه نویسی، نرم افزار، چگونگی بازیابی)نمایهخودکار سازی •

روزآمد سازی•



نًایو سازی يجًٌعو

نمایه سازی مدارک مختلف که توسط افراد متفاوت، در مکان های •
متفاوت و در زمان های متفاوت و احتماال با واژگان متفاوت است و 

نمایه مقاالت : مانند. باید در شبکه واحدی مورد جستجو قرار گیرد
باید پدید آورد که در  هماهنگیو  همگونیبنابراین نوعی کتابداری  

پس برای ایجاد . نشود بازیابیدستیابی ،موارد زائد  جامعیتعین 
جامعیت و مانعیت : نکته مهم است  2همگونی 



جايعیت ً يانعیت
(Recall, Precision)

شمول و عدم شمول •

از نظر منطق جامع افراد یا افراد همگون زیر یک چتر بروند و مانعیت یعنی : یعنی•
.اغیار زیر این چتر نروند

باال برود و توازن آن حفظ شود  (جامعیت و مانعیت)تالش می شود سطح هر دو •

است یعنی اطالعاتی که در نمایه است  Relevanceربط  یکی دیگر از موارد مهم مسئله •
.  تا چه حد با نیازهای کاربر همخوانی دارد

.ربط را کاربر تعیین می  کند •



زتاٌ ىای نًایو سازی 

 :(سازی نمایه زبان)سازی نمایه نظامهای

  به سازي نمایه مقاصد براي كه مي شود اطالق قراردادي و ساختگي زبان به رساني اطالع نظام هاي در
  ،سازي نمایه زبان كلي طور به .شود مي گرفته كار به مدارك و اطالعات بازیابي قابلیت ویژه

    .كنند استفاده آن از توانند مي جستجوگر هم و ساز نمایه هم كه كند مي مهیا را استانداردي

: تر ساده طور به پس

اطالعات اشاعِ ٍ باسیابی دّی، ساسهاى بزای شدُ تعییي پیش اس رٍشْای اس ای هجوَعِ



زتاٌ ىای نًایو سازی 

  :شًَد هی تقسین کلی دستِ دٍ بِ
Assigned شدُ تعییي اصطالح ّای ًظام1. term ٍاصگاى کٌتزل ابشارّای دارای  

Derived هشتق اصطالح .22. Term آساد هتي را آى لذا شَد هی گزفتِ هتي اس ّا تَصیفگز ٍ 
گَیٌد هی ّن طبیعی

 



زتاٌ ىای نًایو سازی 

 Pre Coordination Indexing:   نمایه سازی پیش همارا•

( ایجاد نحو ) ، پیوند برقرار کنیم تصنعی و ساختگیهرگاه بین دو یا چند جزء به طور •
.به این عمل و نوع آن، نمایه پیش همارا گویند

عناصر تشکیل دهنده ترکیب یا همارایی به عبارت دیگر در نمایه سازی پیش همارا،  •
و به عبارتی پیش از بازیابی صورت هنگام نمایه سازی موضوع مورد جستجو در 

:  می گیرد

سرعنوان های موضوعی : مانند  

يراقثت ىای ًیژه–پرستاری 



زتاٌ ىای نًایو سازی 

post coordination Index ingنمایه سازی پس همارا • : 

شیوه ای از نمایه سازی که در آن نمایه ساز، سرشناسه ها را از مفاهیم بسیار ساده •
انتخاب می کند و تعدادی شناسه زیر هر یک اضافه می نماید و نیز تدابیری برای پیوستن 
آنها به یکدیگر به دست می دهد تا به وسیله آنها جوینده بتواند موضوع مدرک موردنظر 

هنگام عناصر تشکیل دهنده موضوع مورد جستجو در ترکیب یا همارایی  .خود را بیابد
.  انجام می شودبازیابی 

اصطالح نامه ها : مانند •

کتابشناسی تاریخ اصفهان            •



يسایای  زتاٌ طثیعی

.هر رشته است و برای ارتباط با سایر متخصصان بسیار مهیا تر است زبان متخصصان•

ساختار طبیعی زبانحفظ •

.در قیاس با زبان ساختگی روزآمدی•

را افزایش می جامعیت . ناهمگونی های اصطالحات را تحت سیاست واحد قرار می دهد•
.دهد و از پراکندگی اطالعات جلوگیری می کند

.نیاز به ارجاع دارد پس از حالت طبیعی خارج می شود :اشکال•



يسایای زتاٌ ساختگی

داده می شود و بین مدرک یک بسته آماده به کامپیوتر بصورت •
در توانمند تر به مراتب . وزبان کنترل شده یک پیوند برقرار میکند

.دادن اطالعات است هر چند مانعیت کمتری دارد

خود ( مثل قوانین جدا نویسی و   )وقتی ایجاد سیاست می کنیم •
.نوعی کنترل است و زبان ساختگی می شود



اصطالدنايو 

، مجموعه اصطالحات یك رشته است كه میان آنها روابط گنجواژه یا اصطالحنامه•
معنایي، رده اي، و سلسله مراتبي برقرار شده و توانایي آن را دارد كه موضوع آن رشته 

را با همه جنبه هاي اصلي و فرعي و وابسته، به گونه اي نظام یافته و به منظور ذخیره و 
.بازیابي  اطالعات ارائه دهد 

است كه ریشه در زبان التیني  Thesaurusاصطالحنامه معادل فارسي واژه  انگلیسي•
.  باستان دارد و به معناي گنجینه، ذخیره، و مجموعه به كار مي رود

كنترل واژه ها به منظور برگرداندن زبان ، ابزار وظیفه و كاركرداصطالحنامه از نظر •
طبیعي مدارك به زبان مقید است و از نظر ساختار، واژگان كنترل شده و پویاي زمینه اي 
خاص از دانش بشري است كه براي ذخیره و بازیابي اطالعات آن حوزه به كار مي رود



اىذاف اصطالدنايو 

:اصطالحنامه داراي هدف هاي اساسي زیر است

چنان كه هم نمایه ساز و هم جست وجوگر بتوانند از گستره آن زمینه و  زمینه معیني از دانشنمایاندن ساختار ( 1 •
ارتباط میان مفاهیم آن با اندیشه هاي مرتبط آگاهي یابند

.در زمینه اي معّین اصطالحات استانداردارائه ( 2•

به صورت سلسله مراتبي نظام ارجاعات میان اصطالحات و رده بندي اصطالحاتبرقراري ( 3 •

استفاده كنندگان  نیازهاي اطالعاتيتأكید بر توجه به  (  4•

اصطالحات به منظور ایجاد هماهنگي در نمایه سازي اصطالحات مجاز و مشخص كردن حدود معانيتعیین ( 5 •



رًابط يیاٌ اصطالحات

باید توجه داشت كه ویژگي ذاتي اصطالحنامه، توانایي تعیین و نمایش روابط معنایي میان واژه هاست  و یك  .•
. رابطه یك سویه نداریم و رابطه همه جانبه وجود دارد

:این روابط ممكن است یكي از این سه نوع باشد•

Equivalance:  رابطه هم ارزي( الف• Relation
میان اصطالح پذیرفته شده و اصطالح پذیرفته نشده برقرار مي شود  

اصطالح  جامعه شناسي به جاي علم االجتماع  :مثال •

Heirachialرابطه سلسله مراتبي( ب• Relation  

بیان كننده رابطه اعم و اخص میان مفاهیم است كه در واقع، اصطالحنامه ها را از واژه نامه هاي متداول متمایز  •
.  مي كند 

Associative Relation: یا همایند رابطه همبسته•

  :مثال .  رابطه میان دو اصطالح كه به دلیل وابستگي معنایي ، وجود یكي دیگري را نیز به ذهن متبادر مي كند•
دو اصطالح اسب و سواركاري



ساختار اصطالحنايو

اصطالح عام تر :  Brother Term (:ا ع ) اصطالح اعم  •

بیماریهای داخلی:     مثال•

کلیه ومجاری ادرار       . ع. ا            •

اصطالح خاص تر:   Narrow Term: (ا خ ) اصطالح اخص •

بیماریهای گوارش :     مثال•

معده.  خ. ا            •

مری                     •

روده                    •

.  اصطالحي كه به اصطالح برگزیده به نوعي ارتباط دارد:  Related Term:  (ا و  (اصطالح وابسته•

انگور:            مثال•

شیره .   و. ا                   •



ساختار اصطالدنايو 

به ( نامرجح ) ارجاع از اصطالح ناگزیده :  Use:  (بك ) اصطالح به كار ببرید  •
(مرجح ) برگزیده 

کانسر: مثال•

نئوپالسم.   بك        •

(  مرجح ) ارجاع از اصطالح گزیده : Used for (:بج ) اصطالح به كار ببرید به جاي •
. كه البته مترادف است( نا مرجح ) به اصطالح نا گزیده 

نئوپالسم: مثال•

سرطان.   بج        •



ساختار اصطالدنايو 

اصطالح راس

میوه:  مثال

خوراكي ها.  راس        

یادداشتي براي توضیح مدخل كه داراي ابهامي و یا داراي : :Scope Noteیاد داشت دامنه 
.  چند معنا است و یا معني خیلي كلي دارد استفاده مي شود 

(  آداب و رسوم )  فرهنگ : مثال

Top Term  : اصطالح سرمقوله مجموعه اي از اصطالحات



انٌاع راتطو سهسهو يراتثي 

:  رابطه سلسله مراتبي خود شامل سه نوع است •

این رابطه دقیق ترین و قطعي ترین رابطه سلسله :   Generic: رابطه جنس و نوع. 1•
. مراتبي است كه با كلمات همه  براي جنس و بعضي  براي نوع قابل شناسایي است

( جنس ) نشخوار كنندگان  :  رابطه میان اصطالحات :  مثال•

(نوع ) بز                                           •

(  نوع ) گاو                                            •

(  نوع ) گوسفند                                              •

همه بز ها  نشخوار كننده هستند•

.بعضي از نشخوار كنندگان بز هستند•



انٌاع راتطو سهسهو يراتثي 

– Whole :رابطه كل و جزء . 2• part  : كه نشان دهنده رابطه یك جزء را با  كل آن
. مشخص مي كند و نوعي رابطه اعم و اخص است

(جزء ) پا :  مثال •

(كل  ) بدن             •

Istance:  رابطه مصداقي. 3• Relation  : این ارتباط بیشتر در مورد اسامي خاص است
. و رابطه اي است كه جنس و نوع نیست بلكه بیانگر یك مصداق است

(  مصداق یك قله) دماوند :  مثال•



تفاًت ًاژه نايو ً اصطالح نايو 

بوده و حالت خنثي مجرد ولي . دارد و به دنبال هم مي آیندنظم الفبایي : واژه نامه ها •
.دارند 

روابط دارد و كلمات با هم مرتبط بوده و رده ا ي –الفبایي معموال نظم : اصطالحنامه •
. دارندمعنایي 



ًاحذىای انذازه گیری حجى در کايپیٌتر

است (bit)کوچک ترین واحد حجمی دیجیتال، یک بیت •

بیت 8برابربا :بایت •

بایت 1024برابر است با : کیلوبایت•

(صفحه ای 400یک کتاب : مگابایت 1)کلیوبایت 1024برابر است با : مگابایت•

مگابایت 1024برابر است با : گیگابایت•

((TBترابایت •

( (PBپتابایت •

(EB)اگزابایت •

(YB)یوتابایت •

(HB)ِهالبایت •

•Yotta =24 صفر را در مقابل عدد یک 

•Hella=27  2020صفر را در مقابل عدد یک درسال



ISBN( International Standard Book Number )

این شماره در ابتدا . رده بندی با کمک کد شابک، شماره استاندارد بین المللي کتاب است
توسط آقاي گوران فاستر ابداع شد و پس از آن در  1167رقمي بود که در سال  1کدي 
رقمي  13تاکنون یک کد  2007به ده رقم تغییر یافت و نهایتاً از سال  1170سال 

: از هم جدا میشود–بخش است که هر بخش با یک  5رقمی دارای  13شابک . میباشد
.  بخش اول از سمت چپ کشور است است

. بخش دوم مربوط به کتاب است  

بخش سوم کد خاص انتشارات کتاب است 

رقم بعدي کد خاص آن کتاب در انتشارات است 

.ارقام دیگر است Checksumبخش آخر در اصطالح  



Checksum : رًضي تراي تطخیص خطا در انتقال داده
از يثذاء تو يقصذ است

:  را به دست آورید checksumدر کد شابک زیر، رقم : مثال: رقمی 13در شابک  Checksumروش به دست آوردن 



؟ ىای جستجٌ چیستيٌتٌر (( indexingنًایو سازی 

و ذخیره سازی داده ها در ( پردازش)، تجزیه جمع آوری•
به منظور تسهیل سریع و دقیق بازیابی url مورد یک

.اطالعات میباشد



انٌاع ًب

این وب همان وب اولیه است که توسط آقاي تیم برنرزلي ( Traditional Web)وب سنتی 
.حاوي صفحات سادهي بدون جذابیت و بدون هوشمندي. ابداع شد

در این دوران سایتهاي اشتراک جمعي یا شبکههاي ( Social Web)وب اشتراکی-2
ظهور کردند و ... مثل فیسبوک، توئیتر، اینستاگرام و( Networks Social(اجتماعي 

کاربران توانستند داده هاي خود را به راحتي با یکدیگر به اشتراک بگذارند و بنابراین 
.  دسترسي به داده ها آسانتر شد

در این وب پیش بیني میشود (Web Semantic)وب وب معنایی یا وب هوشمند-3
صفحات وب بیش از گذشته براي موتورهاي جستجو به طور کامل شناخته شده باشند، 

.  بنابراین نسبت به نیاز کاربر بهترین نتایج یافته و نمایش داده خواهد شد



دً ػايم ييى در نًایو سازی ًب 

زبان نمایه سازی آن دسته از واژگان نمایه سازی است که در نظام :زبان نمایه سازی -الف
می تواند طبیعی، یعنی " زبان . "خاصی از ذخیره و بازیابی مورد استفاده قرار می گیرد

زبان مدرک نمایه سازی شده باشد، یا ساختگی یا کنترل شده باشد

بستگی  به اینکه در وب مورد نظر چه اطالعاتی را :نرم افزارهای نمایه سازی وب -ب 
تصاویر و ، Full textاطالعات می توانند یک سند، یک )می خواهیم نمایه سازی کنیم 

باشند… 



انٌاع نرو افسارىاترای نًایو سازی ًب

نرم افزارهای نمایه سازی وب
Advanced Java Tree Menu
PHP Lightning Portal (PLP)

PHP Portal Builder (PPB)
ActMon Password Recovery XP

Internet Macros Web Test Recorder

نرم افزارهای نمایه سازی لینکها

PHP Lightning Portal (PLP)
PHP Portal Builder (PPB)

Registry First Aid
IEManager

Advanced Java Tree Menu



:يراحم نًایو سازی کايپیٌتری  
ذخیره اطالعات بخشی ازمدرک است که جهت نمایه سازی ازآن استفاده : ذخیره اطالعات

.می شودو شامل عنوان یا چکیده یا فهرست مندرجات یا حتی کل مدرک می باشد

تشخیص کلمات وجمالتی است که به صورت الکترونیکی ذخیره شده : تشخیص اطالعات
.است و بستگی به توانایی سیستم از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری دارد

اطالعات یک مدرک که ذخیره شده است به کل :تفکیک اطالعات به پاره های اطالعاتی
.جمالت یا کلمات شکسته شود

مقایسه جمالت یا کلماتی است که در مراحل قبل شکسته شده : مقایسه پاره های اطالعاتی
.است

اولویت بندی پاره های اطالعاتی برحسب نیاز و با توجه به برنامه ای است که : طبقه بندی
.قبال به سیستم داده شده است

آن دسته از اصطالحاتی که در اولویت قرارگرفته اند به عنوان توصیفگرانتخاب :انتخاب 
.می شوند و اصطالحات نامناسب حذف می شوند



رًیکردىای اصهی در نًایو سازی

ایده اصلی در این رویکرد آن است که نمایه ساز، محتوای موضوعی سند را : رویکرد سندگرا  
تنها براساس بررسی و تحلیل خود آن سند انجام دهد و البته هدف از این کار، بازنمایی سند به 

صادقانه ترین شکل ممکن و اطمینان از اعتبار بازنمایی موضوعی برای مدت زمان طوالنی 
در این رویکرد، نمایه سازان کاربردهای متفاوت هر فرد از سند مورد بررسی را نادیده . است

.می انگارند و واژگان نمایه را تنها براساس بررسی و تحلیل سند انتخاب می کنند

در رویکرد کاربرگرا، واژگان نمایه برحسب نیازها و پرسش های کاربران : رویکرد کاربرگرا  
انتخاب می شوند، حال آنکه در رویکرد سندگرا در هنگام انتخاب واژگان نمایه ای، نیازهای 

ایده اصلی در این رویکرد آن است که نمایه ساز می بایست . کاربران مورد توجه قرار نمی گیرد
در تعیین محتوای موضوعی سند و همچنین انتخاب واژگان نمایه ای، نیازهای اطالعاتی 

در این رویکرد، نمایه ساز . کاربران و واژگان مورد استفاده توسط آنها را در ذهن داشته باشد
نیازمند است تا دانش الزم را برای شناخت نیازهای کاربران به دست آورد تا بتواند محتوای 

.موضوعی سند را تعیین کند



رًش ىای نًایو سازی ياضینی 

روش های زبان شناختی. الف

روش های آماری. ب

روش های مبتنی براحتماالت. ج



نًایو سازی رایانو ای عًذتا تو دًضیٌه نجاو يی ضٌد

سیاهه یا  .توسط دکتر سوزان آرتاندی به کار گرفته شد ۱۹۶۳در سال : حفظ اصطالح -الف
فهرستی به رایانه داده می شود که حاوی کلمات کلیدی است و به نظام گفته می شود، هریک از 

. کلمات این لیست را که درمتن بود ،حفظ کند و آنرا به عنوان اصطالح نمایه ای انتخاب کند
دراین روش استفاده از اصطالحات از پیش انتخاب شده راهنمای خوب ومفیدی است و امکان 

.انتخاب واژه های استفاده شده به وسیله مولف مدرک را فراهم می کند

این است که تضمینی وجود ندارد تا تمامی مفاهیم موضوعات جدید ومهم نمایه :ضعف این روش 
.سازی شوند

درشیوه حذف اصطالح یک سیاهه بازدارنده به رایانه داده می شود که کلمات :حذف اصطالح-ب
نمایه سازی .فهرست را هرکجا که بودحذف کند و بقیه را به عنوان کلید واژه انتخاب نماید

.کوئیک و کواک از نوع حذف اصطالح هستند



نًایو سازی ياضینی (کايپیٌتری)
یكي اس اًَاع پزكاربزد ًوایِ ساسی كِ سزعت ٍ یكذستي را بِ دًبال دارد،:ًوایِ ساسی رایاًِ ای 
استفادُ  )عبارت ست اس اًتخاب كلیذ ٍاصّای یک اثزبَسیلِ رٍش ّای هاضیٌي: ًوایِ ساسی هاضیٌي 

بزای بیزٍى آٍردى ٍ ًطاى دادى ٍاصُ ّای  ًوایِ بذٍى دخالت اًساى در حالي كِ یک با ( اس كاهپیَتز 
.بزًاهِ ٍ سیاست كار آى، بِ هاضیي دادُ ضذُ است

:اًجام كلیِ هزاحل ًوایِ ساسی اعن اس , ًوایِ ساسی رایاًِ ای 
 ، اًتخاب ٍ استخزاج  اصطالحات ًوایِ ای اسهتي
   هذخل آرایي

ارائِ جایٌواّای ّز هذخل
چاپ ًوایِ تَسط رایاًِ ٍبذٍى دخالت اًساى را ًوایِ ساسی رایاًِ ای گَیٌذ  .
 ًِوایِ ساسی كاهپیَتزی، رایاًِ ای ، هاضیٌي ٍ خَدكار ّوگي با ّن هتزادفٌذ ٍ بجای یكذیگز ب

.كار هي رًٍذ



نكات

اگر , وقتي شناسه ها توسط نمایه ساز انتخاب مي شوند نمایه سازي دستي گفته مي شود  
.این كار را كامپیوتر انجام دهد، نمایه سازي خودكار یاماشیني نامیده مي شود

.جهت استفاده از روش نمایه سازي ماشیني، داده یا باید به صورت ماشین خوان درآیند 

در این نوع نمایه سازي همه امور ازانتخاب کلید واژه ،شماره گذاری ،ترتیب بندي و غیره 
.توسط كامپیوتر انجام مي گیرد

نمایه سازاني كه با اصول تحلیل و طراحي سیستم و برنامه سازی كاربردی آشنایي دارند، 
مي توانند در زمینه كامپیوتری سازی نمایه سازی مو ثرباشند 



رًش کار                                

شده اند و جزو كلمات غیر موضوعی زبان نیستند،  تكراركامپیوتر مفاهیم مهم را كه بارها 
.به عالوه اسمهاي اشخاص، مكانها و غیره را به عنوان کلید واژه در نظر مي گیرد

.این كارتوسط یک نرم افزار به نام نرم افزار بسامدی استخراج مي كند -

مثال یک مفهوم كه در ذیل یک بخش ازمتن بارها تكرارشده باشند، محتمال کلید واژه  است، 
.مگر آن كه جزو وا ژگان غیر موضوعی باشد

توسط یک فهرست ایستا مشخص و ...( است، كه ، را و)مانندغیر موضوعي وا ژگان  -
.نادیده گرفته مي شود

نرم افزار با استفاده از این. استاسمهاي خاص قسمت دیگر نرم افزار حاوي -

.دادگان ، اسمهای خاص متن را تشخیص می دهد و به عنوان کلید واژه درنظر می گیرد



فراینذ انتخاب کهیذ ًاژه درنًایو سازی خٌدکار

شناسایي واژ ه های انفرادی از متن كه تحلیل واژ گان نامیده میشود.1

برداشتن وا ژه های با بسامد تكرار باال كه در ارائه محتوای متن بی تأثیرند، با استفاده .2
.از فهرست واژه های غیرمجاز

تبدیل واژه های باقي مانده به شكل ریشه آنها یعنی حذف پسوند یا پیشوندها تا هر كلمه تا .3
.حد ریشه اش كوتاه مبدع آن است

محاسبه رایانه اي بسامد ریشه هایی كه در متن تحلیل شده اند، به منظور تعیین تابع .4
.ارزش گذاري بر ریشه

ریشه هایی كه ارزش گذاری بزرگتری دارند، براي متني كه در آن ظاهر شده، به عنوان .5
.کلید واژه تعیین مي شود



ادايو                               

طراحی كرده كه به ارائه خدمات  IDXشركت زافتكس نوعي برنامه كامپیوتري با عنوان 
.نمایه سازی ماشیني مي پردازد

.این نرم افزار از روش استفاده از وا ژه نامه بهره می برد 

این نرم افزار امكان تبدیل وا ژگان به ریشه آنها را جهت بازیابي بعدی فراهم مي كند  
عالمت گذ اری و محدودكردن واژ ه های  ناخواسته را انجام مي دهد

شكستن وا ژه های مركب و ترجمه و انجام عمل ارجاع و مترادف سازی و ساخت .
.عبارات را نیز انجام میدهد

ماشین امكان تشخیص را تنها از طریق تطبیق  واژه های استخراج شده از متن یا منتسب  
.شده به متن با فهرستي كه وا ژه های غیرمجاز نامیده مي شود، به دست مي آورد



در اختیار داشتن فهرستي از این واژ ه ها و ارائه آنها به برنامه رایانه

اي براي ممانعت از ورود آنها به فهرست وا ژه های مفهومي مطلوب براي نمایه شدن، یكي از 
..اقدامهاي سودمند در نمایه سازي خودكارمبتني بر کلید واژه هاست 

روش های نمایه سازی ماشینی

:روش زبان شناختي. الف

این روشها مي كوشند با كمک تحلیل های  شكل شناسي و ساختار نحوي مدرك توصیفگرها را 
.استخراج نمایند

.تجزیه و تحلیل ریخت شناسي كه برمبنای ریشه لغات عمل مي كند 1.

.كلمات بدون بار معنایی موجود در سیاهه بازدارنده را حذف  میكند 2.

.شكلهاي دستوری صرف  كلمه را به یک شكل می آورد 3.

.ضمایر را براساس اسامي مربوط به آنها مرتب می كند 4.

تجزیه و تحلیل نحوي كه درسطح جمالت امكان پذ یر است و برمبنای عالمتهاي نحو لغات 5.
.انجام مي شود

.  تجزیه و تحلیل معنا شناختي كه درسطح مدارك مشترك در یک پایگاه صورت مي گیرد  6.
ارتباطات معنایي موجود در یک  مدرك شناسایي مي شوند تا متون مشترك بتوانند به صورت 

.واحدهاي هم معني تجزیه شوند



:روش های آماری. ب•

مشخص مي كندكه معنی هرمفهوم منفرد در مدرك با حضور آن در جایگاه هاي مختلف  -1
بنابراین لغت درون متن شمارش مي شوندو ارتباط آنها ارزش . مدرك ارتباط تنگاتنگ دارد

هدف آمارگیري از اطالعات آن است كه لغات داراي بارمعنایی در مدرك .گذ اری می شود
.به عنوان توصیفگر انتخاب شوند

درحالیكه . روش های آماری عمل براي باالبردن جامعیت به كار گرفته میشوند -2
.روشهاي زبان شناختي در جهت بهبود مانعیت كاردارند

:روش های مبتنی براحتماالت. ج

در این روشها تئوري احتماالت برا مدل سازی ریاضی مراحل بازیابي به كارگرفته مي 
این .درحالیكه در توزیع آماري اصطالحات یک مدرك مورد استفاده قرار مي گیرد. شود

فرض برآن است كه . روش با عملیات ریاضی مفروضات ساده و مطمئني را ارائه مي دهد
.مدارك براساس میزان ربط درهنگام بازیابي مورد ارزیابي قرارمیگیرند



یا ًاژگاٌ غیر يجاز, فيرست ایستا 

تحلیل كلمات یک متن نشان مي دهد گروهی از كلمات بی اهمیت وجوددارد كه به  -
ی ، به، نه، برای، با، چه كسي، چه موقع، است، )فراوانی در متن ظاهر مي شود مانند

(.آن

گروهي نیز وجود دارد كه بندرت در متن متي آیند و ممكن است نشان دهنده محتوای  -
اطالعاتي متن نباشند

بود یا نبود آنهانه تنها در پرسش كاربر , این دسته از واژ ه یا به تنهایي بارمعنایي ندارند  -
.تأ ثیري ندارد بلكه در میزان ربط یاعدم ربط مدارك بازیابي شده نیز تأ ثیری ندارد

.این وا ژه یا باعنوان وا ژه ها ی غیرمجاز برای ورود ب نمایه معرفی می شوند -



يسایای تيیو نیست ًاژه ىای غیر يجاز

درصورتي كه واژ ه هاي غیرمجاز قبل از فرایند نمایه سازی مدارك مشخص و فهرست -
آنها براي كنترل به رایانه داده شود، عالوه بر صرفه جویي در زمان و حجم بایگاني هاي 

نمایه، به میزان زیادي از بازیابي مدارك نامرتبط و ریزش كاذب در جستجو جلوگیري 
.خواهد شد

چند نمونه از نرم افزارهای معروف نمایه سازی كه در سیستمهاي كامپیوتر هاي شخصي 
:كار می كنند به شرح زیراست

INDEXING RESEARCH  محصول شركتCINDEX

INDEX AID   محصول شرکتSanta Barbara Software Products

INQUIRY  محصول شرکتIndexer assistant   



عٌايم يٌثر در نًایو سازي خٌدكار
محدوده رکورد

.اولین تصمیم گیري مهم براي تهیه یر نوع نمایه ، گزینش حد و حدود ركوردي است كه واحد قابل جستجو را تعریف مي كند -

.این تصمیم گیري در بازیابي كارآمد نقشي حیاتي دارد -

محدوده اصطالحات

در نظام های نمایه سازی . تعیین حد و حدود یک واژ ه از دیگر مسائلی است كه در نمایه سازی خودكار باید به آن توجه شود -
اما در نمایه سازی خودكار از آنجا كه ماشین از هوشمندی الزم . دستتي ، گزینش كلمات براي نمایه به سهولت انجام مي شود

معمول حدود كلمات نمایه را با استفاد ه از عالئم . براي انتخاب  كلمات برخوردار نیست بنابراین باید حدود كلمه را تعریف كرد
.نقطه گذ اري تعریف مي كنند

روش . به طور معمول ، فاصله بین كلمات و عالئم دستوري و نقطه گذ اري به عنوان مرز كلمات در نظر گرفته مي شود -
.های تعیین حد و حدود كلمات در نمایه سازي خودكار، بر اساس نوع برنامه و میزان پیشرفتگی آنها متفاوت است



ننكستر نًایو سازی خٌدکار را بو دً دستو استخراجی ً 
تخصیصی تقسیى يی کنذ

نمایه سازی استخراجی

ساده ترین روش نمایه سازي در پایگاه هاي اطالعاتي ، روش نمایه سازی استخراجی  
است كه در آن وا ژه یا برای قرار گرفتن در نمایه ، توسط رایانه از متن استخراج مي 

در این روش عموما بسامد تكرار وا ژه در یک ركورد یا مقاله تعیین شده و كلماتي . شوند
.كه بسامد تكرار آنها زیاد است درمتن نمایه قرار مي گیرند

نمایه سازی تخصیصی 

انتسابي فرآیند پیچیده اي است كه با استفاده از تحلیل های آماری ،كلمات و اصطالحات به 
مدرك منتسب مي شوند رایانه براي نمایه سازی از اصطالحنامه یا كنترل واژ گان بهره 

.مي گیرد



انٌاع نًایو استخراجی

در این روش درهنگام نمایه سازی ، رایانه تمام كلمات متن را استخراج میكند، سپس: نمایه سازی با استفاده از فهرست کلمات ممنو عه 

.كلمات ممنوعه را حذف و بقیه كلمات را در یک نظام الفبایي مرتب میكند

در این روش، بسامد تكرار كلمات در یک ركورد مورد بررسي قرار مي گیرند و براساس بسامد تكرار درفهرست : نمایه سازی بسامدی 
.كلمات نمایه قرار مي گیرند

در این روش ریشه یا . در بعضی از سیستم های نمایه سازي استخراجی ، از پسوند یا ریشه كلمات استفاده مي شود: نمایه سازی ریشه یابی 
الگوریتم های ریشه یابی مختلفی چون الگوریتم های . پسوند کلمات جایگزین مجموعه ای از كلمات هم ریشه یا پسوند مشترك میشود

Lovinsالگوریتم. موضوعي خاص مانند الگوریتم های پزشكي وجود دارند .پسوند   260

امتیازدهی می )...در این روش ، كلمات بر اساس محل قرار گرفتن خود در متن مثل عنوان ، چكیده و: نمایه سازی بر اساس وزن دهی  -
.شوند

.حضور كلمات در بخش های مختلف ركورد، امتیازات متفاوتي دارد



.در نظاو ىای رایانو ای بیطتر از رًش ىای نًایو سازي استخراجی استفاده يي ضٌد
یكي از عمده ترین مشكالت این نمایه یا به ویژه هنگام استفاده در پایگاه های اطالعاتي  -1

.، عدم بازیابي اطالعات به دلیل نبودن آن كلمه درخواستی در نمایه پایگاه اطالعاتي است

یا همه كلمات مترادف  با اصطالح موجود در ,دلیل این امر آن است كه بهره گیران  -2
بنابراین ، بسیاري از مدارك .درخواست را وارد نكرده اند و یا از مترادفات آن بی خبرند

.مرتبط از دست مي روند

براي رفع این معضل طراحان پایگاه های اطالعاتي توانایي های نمایه ای را با

:توانایي نرم افزاري درهم مي آمیزندبه دو روش زیر

.نمایش نمایه و انتخاب واژه درخواستی توسط خود بهره گیر است : الف

این روش به بهره گیران اجازه می دهد تا مدارك . استفاده از نظام بازخورد مرتبط است :ب
سپس ازسیستم مي خواهند تا با توجه به این مدارك ، مدارك مرتبط . مرتبط را برگزینند

امروزه این روش در اینترنت و پایگاه های اطالعاتي تمام متن . بیشتری را بازیابي نمایند
.كاربرد فراوانی دارد 



نًایو سازی تخصیصی

از كلمات وعبارات " پرونده ای "درواقع در نمایه سازي تخصیصي براي هر وا ژه  -
.مرتبطی كه به نظر مي رسد تهیه مي شود

بنابراین مي توان از برنامه ای رایانه ای براي انطباق عبارت های مهم درمدرك با این 
مجموعه پرونده یا استفاده كرد و درصورت انطباق واژ ه موجود در مدرك با وا ژه های 

.موجود در پرونده های كلمات ، اصطالح نمایه ای راانتخاب نمود 

هر چه نمایه سازي تخصصي تر باشد صرفه اقتصادی آن در یک سیستم خبره بیشتر می  -
.شود 

سیستمي كه از یک نمایه سازي تخصصي استفاده می كند می تواند به عنوان یک سیستم  -
.كمي خبره از آن نام برد



تعریف ًب يرئی ً نايرئی

صفحات ثابت با دسترسي آزاد :وب مرئی 

تشكیل شده از صفحات وب متحرك و یا قابل دسترس به صورت محدود:وب نامرئی

..مثال با استفاده از رمز ورود 

مهارت های اطالع یابی

مهارت در بازیابي اطالعاتی 

مهارت در ارزیابي اطالعاتی 

مهارت در سازماندهی اطالعاتی 

.مهارت در تبادل ارتباط



رًضيای جستجٌی اطال عات در يذیط ًب

ساده

پیشرفته 

كنترل واژ گان

اصطالحنامه

فرایند جستجو

ارزیابي پایگاه یا

جامعیت

مانعیت



ينابغ يٌجٌد در ًب نايرئی

نمی آن یا را نمایه كه عنكبوت های موتورهای جستجو دارد وب وجود بزرگي از بخش  
داراي رمز عبور، اسناد موجود در های اند از سایت كنند یا نمی توانند نمایه كنند وعبارت 

نظیر وابزارهای تعاملی متون آرشیو شده، از pdfهای فایل پشت سامانه های حفاظتی، 
های اطالعاتی، از پایگاه بعضي محتویات برخی واژه نامه هاو همچنین و حسابها  ماشین 
، و صفحات وب بدون پیوندو منابع ، گذ رواژهاسم كاربر و طریق از محافظت شده منابع 

بازیابي قابل مرور درنتایج صفحات تعداد صفحات افزون بر حداكثر 



ًب نايرئیاىًیت 

، باید گفت كه حجم نظر كّمياز نخست . دارد اهمیت نامرئي وب دو دلیل مي توان گفت كه به 
نامرئي را اهمیت وب موارد زیر، . آشكار استبخش خلیي بیشتر ازسطح موجود در این اطالعات 

:كّمي نشان مي دهنداز نظر 

را وب در اطالعات موجود از درصد  16حدود كه هستند كاوش فقط قادر موتورهای بهترین .  1
آنها جزو وب نامرئي به حساب مي آینددرصد  84بازیابي كنند و بنابراین 

وب ، و میلیون سند 550وب نامرئي : مرئي استوب برابر  500نامرئي تقریباً وب اندازه .  2
.سند را دارا مي باشد میلیون  1مرئي تقریباً 

موجود اطالعات بخش های مختلف این مجموعه بویژه منابع اطالعاتي اینكه از نظر كیفي، دوم 
نیاز پاسخگوی در بسیاري از موارد مفید ی  هستند و منابع ارزشمند و وب عمیق، معموالً در 

موضوعي تشكیل های اطالعاتي نامرئي را پایگاه وب نیمي از تقریباً بیش از . مي باشندكاربران 
دهندمي 



بخص ىای يختهف ًب نايرئی

وب مات یا تاریك.  1

عمیقوب - 2

وب خصوصی -3

پنهانواقعاً اینترنت -4



ًب يات یا تاریك.  1

بخشی از فضای وب نامرئي به وب مات موسوم گردیده كه می توانسته مورد استفاده كاربران قرار گیرد، اما به دلیل -
:زیر این اطالعات در خارج از دسترس كاربران قرار گرفته و موتورهای كاوش نمي توانند آنها را بازیابي كنند

از آنجا كه اوالً محیط وب دائماً در تغییر است و هر روز منابع واطالعات جدید به آن افزوده مي گردد - -

ثانیاً صفحاتی در وب وجود دارند كه هیچ پیوندی بین آن یا با منابع دیگربرقرار نشده، خزنده های موتورهای جستجو --
.قادر به یافتن این صفحات و همگام نمودن خود با این حجم عظیم اطالعات نیستند

. به دلیل محدودیت توانایي، نرم افزارهای خزنده فرصت كافی برای روزآمدسازی صفحات جدید وب را ندارند-
موتورهای كاوش نیز امكان روزآمدسازی حجم عظیمی از اطالعات و منابع جدید را ندارند و به همین دلیل بسیاری از 

.این اطالعات از حوزه موتورهای كاوش دورمی مانند 

محدودیت توان مالي بسیاري از موتورهای كاوش سبب گردیده كه موتورهای كاوش نتوانند تمام صفحات وب سایت ها -
را نمایه سازی كنند، چرا كه برای آن یا هزینه های زیادی دارد 

بنابراین موتورهای كاوش بنا بر سیاست های خودشان، تنها بخشی از وب-

بنابراین همیشه بخش عظیم الیه های درونی وی سایت ها . سایت ها یا الیه های بیرونی آنها را نمایه سازی می كنند
  پنهان می مانند



ًب عًیق-2

به مجموعه اي از اطالعات الكترونیكي پیوسته اطالق مي شود كه بسیاري از پایگاه های 
.اطالع رساني، آنها را از طریق شبكه جهانگستر وب در دسترس عموم قرار داده اند

برخي این اطالعات را به رایگان، و برخي دیگر را با دریافت هزینه در دسترس عموم  -
.قرار مي دهند

مندرجات این پایگاه یا معموالً خارج از حوزه جستجوی موتورهای كاوش قرار دارند هر 
كه امكان جستجو در آنها برای . یک ازاین پایگاه یا صفحه جستجوي مبتني بر وب دارند

كاربران رافراهم می كند، اما خزنده های موتورهای جستجو توان ورود به آنها را ندارند و 
.در نتیجه حجم انبوهی از اطالعات، نمایه نشده باقي می ماند



يثال                                 

بخواهد خود رابه ) اگر یک  متخصص موضوعي مثالً یک دانشجوی رشته پزشكي
كند و نتواند به پایگاه های اطالعاتي تخصصي مراجعه موتورهای كاوش معمولي محدود

نماید یا از وجود آن یا آگاه نباشد، از دسترسي به حجم انبوهی از اطالعات محروم خواهد 
بنابراین كاربر باید در این موارد از طریق موتورهای جستجو،پایگاه های مرتبط با . ماند 

موضوع خود را شناسایی كند و سپس،جداگانه به جستجو در آن یا بپردازد تا از دسترسی 
به وب عمیق باز نماند 



خصٌصی ً ًب يهكیًب -3

دارایی های آن جزو اطالعات موجود در نامرئي وجود دارد كه چون وب دیگر از بخشي  
جستجو موتورهای باشد، از حوزه دسترسي ها یا افراد مي یا خصوصي سازمان شخصي 

از به دالیل امنیتي خصوصي یا دولتي، مؤسسات برخي از سازمان یا مثالً در . استپنهان 
حفاظت مي كنند اجازه پرسنلي خود و سازماني مربوط به مسائل كاري و اطالعات 

گذر واژه و فقط كساني كه داراي اسم كاربر و نمي دهند را به دیگران آنها دسترسي به 
محسوب می گردد بخش خصوصي وب ، كنند این بخشاستفاده آنها از هستند می توانند 

باشند كه دسترسي به وب می بر قبیل نشریات الكترونیكی مبتني از اطالعاتي دیگر، منابع 
محصوالت اطالعاتی شركت های مختلفاشتراك وخرید طریق پرداخت حق آن یا از 

.نامیده مي شودوب ملكي مي گیرد و صورت 



اینترنت ًاقؼاً پنياٌ.  4

جستجو، بنا به مسائل فني وناكارآمدي ابزارهای پنهان وجود دارد كه وب دیگري از بخش  
اطالعات جستجو قادر به بازیابي موتورهای از بسیاري .استازدسترسي كاربران دورمانده 

به دلیل كمبود منابع مالي را ندارند،یا pdfهای  ، ولي توانایي بازیابي فایل هستندhtmlمتني 
اطالعاتي بنابراین منابع . نظر كرده اندهای غیرمتني صرف وفني از جستجوي فایل 

محدودیت های فناوران یا ماليدارند كه تنها به دلیل متنوعي نیز دروب وجود 

.دور مانده انددسترس كاربران جستجو، از حوزه كاوش آن یا و در نتیجه از موتورهای 



دالئم ػذو بازیابی ً نًایو سازی ًب نايرئی تٌسط يٌتٌرىای
کاًش

:دالیل فنی.  1

بسیاري از موتورهای كاوش به دلیل محدودیت های نرم افزاري توانایي روزآمدسازي اطالعات جدید  
باید یادآور شد كه هنوزهیچ موتور كاوشي ادعا نكرده است كه قادر به گسترش حوزه . وب را ندارند 

كاوش خود به تمام محیط وب مي باشد و همیشه این موتورها یگ گام از سرعت روزافزون اطالعات 
.عقب تر هستند 

:دالیل بودجه ای.  2

همانطور كه قبالً اشاره شد فرآیند نمایه سازي تمام صفحات وب، هزینه بر خواهد بود و موتورهاي كاوش 
نیز بنا به محدودیت بودجه ناگزیرند فقط بخشي از وب سایت ها رانمایه سازي كنند

:دالیل اجتما عی و حقوقی.  3

از آنجا كه اطالعات موجود در وب در دسترس عموم قرار مي گیرد، بسیاري از افراد و سازمان یا به 
دلیل صرف بودجه هاي كالن در راه اندازي سایت ها و پایگاه هاي اطالعاتي خود، حاضرنیستند این 

.اطالعات را به صورت رایگان در اختیار همه بگذارند

.البّته این از لحاظ اجتماعی و حقوقی جز حق  مسلّم آنها است



ضیٌه ىای اطالع یابی در ًب نايرئی
 

در حال حاضر ابزارهایي به وجود آمده اند كه منابع وب نامرئي را شناسایي، و كاربران 
این رویكرد توسط بزرگراه هاي اطالعاتي و .را به سایت هاي مناسب راهنمایي مي كنند 

كتابخانه هاي مجازي پذ یرفته شده است بطوري كه فقط توصیفي از پایگاه هاي اطالعاتي 
كه فهرستي از منابع Invisiblewebو مجالت نامرئي را ارائه مي كنندي مثل سایت 

Completeplasetنامرئي را، و سایت Completeplaset ًكه فهرستي از تقریبا
.پایگاه اطالعاتي وب نامرئي را ارائه مي دهند 40000

برخي دیگر از ابزارهاي اطالع یابي نیز كه تاكنون معرفي شده اندو ما مي توانیم با استفاده 
:از آن یا به این اطالعات دسترسي پیداكنیم به شرح زیر است



درًازه ىای اطالػاتی

كه به وسیله متخصصان دروازه هاي اطالعاتي مجموعه اي از پایگاه یا و سایت یا هستند  
اطالعاتي و معموالً كتابداران گردآوري،بررسي و براساس موضوع مرتب شده اند و معموالً به 

كاربران نیز

:نمونه اي از این دروازه ها عبارت اند از . توصیه مي شوند

Academic Information Academic Information Academic Information

Digital Librarian Digital Librarian

Gaary price direct search price direct search price direct search  Infomine

Internet public Internet public Library

از مزیت هاي عمده استفاده از دروازه هاي اطالعاتي این است كه براي ایجاد آنها افرادي با دانش 
موضوعي خاص، در اینترنت جستجو كرده اند و به پاالیش اطالعات مفید از غیرمفید پرداخته 

اند



پرتال ىا یا پایگاه ىای اطالػاتی خاظ يٌضٌػی

مجموعه اي از پایگاه هاي اطالعاتي خاص موضوعي هستند كه به یک موضوع خاص 
اختصاص دارند و به وسیله دانشمندان،محققان، متخصصان، مؤسسات دولتي، شركت 

هاي بازرگاني وكارشناسان موضوعي، افراد بسیار عالقه مند یا داراي دانش حرفه

از ( Oxford uni. Libraries)اي و اطالعات وسیع در حوزه خاص ایجاد مي شوند 
پورتال های در هنگام جستجو براي موضوعات خاص مانند پیوند هاي خبري، فایل هاي 

چندرسانه اي،آرشیوها، فهرست هاي پستي اشخاص، شغل یابهاو هزاران پایگاه اطالعاتي 
.كه به موضوعات خاص اختصاص دارند استفاده مي شود



ًیژگی پایگاه ىای اطالػاتی

جستجوپذیر و مرورپذیر، حاوي توصیف منابع اینترنتي در یک زمینه موضوعي .  1
خاصي

مشتمل بر معیارهاي شفا و تعریف شده براي ارزیابي كیفیت منابع اطالعاتي، به جاي .  2
انتخاب  بدون ارزیابي

دخالت كتابداران و متخصصان موضوعي در ایجاد آني.  3

تولید دستي ركوردهاي آن، براي توصیف بامعنا و اطالع بخش از منابع اطالعاتي.  4

فهرستنویسي و رده بندي منابع اطالعاتي با استفاده از شیوه هاي سنتي كتابخانه اي به .  5
منظور بازیابي مو ر



:ابريٌتٌرىای کاًش 

دسترسي به وب نامرئي شمرده گسترش پذ یري حوزه هاي جستجو نیز یكي از شیوه هاي 
این ابرموتورها خود، . مي شود كه نمونه آن، استفاده ازابرموتورهاي كاوش است

موتورهاي

بلكه به كاربران این امكان را مي دهند كه كلیدوا ژه هاي خود را . جستجوي واقعي نیستند
همزمان توسط چند موتور، مورد كاوشقرار دهند و نتایج جستجوي همه آنها را با هم 

.ببینند 

:عوامل هوشمند 

براي اجراي كارهاي این عوامل یوشمند از ابزارهاي بازیابي در اینترنت هستند كه  
این عوامل توانایي جستجو و مقایسه و انتخاب منابع . بخصوص به كارگرفته مي شوند

اطالعاتي بر اساس نیازمطرح شده توسط كاربر را دارند



تٌصیو ىا ً ابسارىایی برای جستجٌی ًب نايرئی

درصد  1متخصصان جستجو ي وب میگویند موتورهاي جستجو مثل گوگل و یاهو فقط  
(surface Web )  از اطالعات وب برایجستجو اطالعات، اینترنت را مورد جستجو قرار

، deep Web deep Webمیدهند مابقي اطالعات اینترنت را وب نامرئي یا 
Deepnet،invisible Web ،dark Web dark Web ،hidden Web hidden 

Web مینامند.

خوشبختانه براي جستجو قسمتهایي از وب پنهان ابزارها و موتورجستجوهاي متعددي ایجاد 
این موتور جستجوها از الگوریتم . شده و در یافتن اطالعات دلخواه كمک خوبي هستند

استفاده مي كنند كه اطالعات مفید و  language -analysisهاي پیشرفته رنكینگ و 
مرتبط را چكیده مي كنند



يٌتٌر جستجٌىای ًب نايرئی

: DeepDyveیكي از جدیدترین موتور جستجوها كه بر وب نامرئي تمركز كرده است

CloserLook Search  سالمت ، داروها و ،جستجوگري براي اطالعات پزشكي…

: CompletePlanet CompletePlanet بیش از هفت هزار دیتابیس و موتور
جستجودر این پایگاه در دسترس است و یكي از راه هاي عالي براي جستجوي وب 

نامرئي مي باشد

: Daylife جستجوي اخبار به همراه تصاویر ، مقاالت و…

: spockجستجوي افراد در وب  پیدا كردن پروفایلها و تصاویر مخفی دوستانتان

: The WWW Virtual Library  یكي از قدیمي ترین پایگاه اطالعاتي وب كه با كلمات
.كلیدي یا دسته بندي ها میتوانید به اطالعاتش دست یابید



يٌتٌر جستجٌىای ًب نايرئی

:pipl طراحي شده براي جستجو وب نامرئي ي نتایجي كه این وب سایت در دسترس قرار
(حریم شخصي)مي دهد از نظر بعضی از كاربرانش خطرناك است 

: CustomSearchEngineلیستي از جستجوگرهاي سفارشي سازي شده گوگل

: SurfWaxموتور جستجویي ساده و پر محتوا

: Freebase مجموعه اي از میلیونها بانک اطالعاتي درموضوعات متنوع

: RefSeek RefSeek موتور جستجویي براي دانشجوین و محققان ،بیشتر از یک میلیارد
ستند كه شامل صفحات وب ، مجالت ،روزنامه ها ، كتابها و دایره المعارف را جستجو 

مي كند



دادهدستو  تنذي یا خٌضو تنذي پایگاه

دسته بندي مبتني بر پرس و جو

دسته بندي مبتني بر خزش

(هوش مصنوعی)یادگیری ماشین 



دستو تنذي يثتني تر پرش ً جٌ

بر الگو  هبتٌيسیستم های •
ایي الگَّا بزای تفسیز طبیعت ٍ . ایي سیستن ّا سعي دارًذ تا الگَّای قطعي كِ در پزس ٍ جَ كاربز تكزار هي ضًَذ را ضٌاسایي كٌٌذ •

.  هاّیت درخَاست باسیابي اطالعات كِ بِ صَرت ضوٌي در پزس ٍ جَ ٍجَد دارد بِ كار هي رٍد
•Querix

سیستن ّای پزس ٍ جَ سباى طبیعي كاهل•
.  ایي سیستن ّا ّیچگًَِ ساختار گزاهزی بزای سباى كِ پزسص ٍ جوالت درخَاست ّای باسیابي اطالعات بِ كار هي رٍد ، تحویل ًوي كٌٌذ •

در عَض اس تكٌیكْای پزداسش سباى طبیعي پیچیذُ بزای تجشیِ ، تفسیز ٍ تزجوِ ٍرٍدی بِ سباى پزس ٍ جَ ساسگار با ٍب هعٌایي استفادُ هي 
.  كٌٌذ

•PANTO

سیستن ّای سباى طبیعي كٌتزل ضذُ•
ایي سیستن ّا بز سباى طبیعي كٌتزل ضذُ تكیِ دارًذ، ّذف ایي است كِ با هحذٍد كزدى ٍرٍدی ّای كاربز بِ یک سیزهجوَعِ بذٍى ابْام اس •

درخَاست ّای پزس ٍ جَی اهكاى پذیز ، یک پزداسش گز پزس ٍ جَ سباى طبیعي  بتَاًذ پزس ٍ جَ ّای كاربز را تفسیز كٌذ ٍ آى را بِ 
.  پزس ٍ جَ فزهال هعادل هعٌایي تبذیل كٌذ

•CNL  خاظ(SWAT  كِ اسACE استفادُ هي كٌذ)
(Ginseng)ّذایتگز •



دستو تنذي يثتني تر خسش

از این .در واقع یک نرم افزار هستند که می توانند از محتوای صفحات نسخه برداری کنند•
.نسخه ها برای ایندکس کردن صفحات استفاده می شود

عالوه بر آدرس، محتوای صفحات را نیز رتبه بندی کرده، بدین ترتیب  بدین معنا که•
توصیف میشوند( شی، صفت، مقدار)کیفیت محتوا به صورت سه گانه در قالب 

(Seed)خزنده ها در ابتدا لیستی از نشانی های وب را در اختیار دارند که به آنها دانه •
.گفته می شود

این صفحات، تمامی پیوندهای صفحه مشخص شده  HTMLبا مرور دانه ها و بررسی کد •
و آنها را به لیست نشانی هایی که باید مرور نماید اضافه می کند



موتورهای جستجو و برخی از سایت ها دارای خزنده ها و یا روبات هایی هستند که برای •
گردآوری اطالعات وب سایت ها و نیز بروز نگه داشتن اطالعات مورد استفاده قرار 

مهم ترین کار بعد از گردآوری اطالعات، ایندکس کردن آن ها برای پردازش . می گیرند
این خزنده ها معموال در بازه های زمانی منظمی اطالعات را . سریع هنگام جستجو است

.بروز کرده و با نسخه های قبلی مقایسه می کنند

ها به این صورت است که ابتدا لیستی Web crawler به صورت عمومی نحوه کار•
شناخته می شوند را برای بازدید seed که به عنوان( آدرس های وب)ها URL از

هنگام پردازش این آدرس ها، لیست لینک ها و آدرس های موجود در . پردازش می کنند
بقیه اطالعات را نیز . صفحات آن ها را گردآوری کرده و به لیست ابتدایی اضافه می کنند

.با توجه به نیاز و هدف خود ذخیره و پردازش می نمایند


