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:تمهيد

ان حجم المعلومات المتاحة علي النترنت كبير جدا و   
لذلك يستعين مستخدمو النترنت بأدوات البحث المختلفة

على شبكة النترنت للوصول إلي المعلومات المفيدة
الموزعة على مليين الجهزة الخادمة على النترنت،،و 

تساعد هذه الدوات في البحث عن المعلومات  و
و عليه فان نجاحنا في البحث عن. الوصول اليها بيسر

المعلومات في النترنت يعتمد علي معرفتنا بأدوات
.البحث و طبيعة عملها و كيفية استخدامها 
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أدوات البحث الرئيسية
في شبكة النترنت 

أدلة البحث
Search Directories

محركات البحث
Search Engines
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محركات البحث: أوًل

:التعريف

يعرف قاموس المكتبات و المعلومات المتاح علي 
:محرك البحث بأنه ) ODLIS(النترنت

برنامج يساعد المستخدم في البحث عن المعلومات في" 
النترنت و استرجاعها عن طريق ادخال مصطلحات

الخ ...البحث و تأتي النتائج مرتبة حسب أهميتها 
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ليالف يتكشالتحاول محركات البحث أن تقوم بدور شاق وهو و     
ونظرا للنتاج اللحظي. لكل شاردة وواردة بصفحات النترنت

الضخم للنشر على النترنت، نجد أن حتى أشهر محركات البحث
ويقدر. يستحيل عليه استرجاع كل ما ينشر Googleمثل جوجل 

بعض المختصين أن ما يتم استرجاعه بواسطة محركات البحث ل
من المعلومات(60% - 80%) يمثل سوى نسبة تتراوح بين 
وسبب ذلك أن عملية تكشيف. المنشورة في أفضل الحالت

المعلومات بالنترنت تتأثر بعدد من العوامل التي يستحيل حلها
.الطبيعة المتغيرة للويب: بشكل كامل منها

)Spiders(و مهمة التكشيف تقوم بها برمجيات تسمى بالعناكب     
وعندما يقوم المستفيد) WebCrawler(أو بزواحف الويب 

بصياغة بحثه وطباعة الكلمات المفتاحية يقوم محرك البحث
بالبحث عن الكلمات المفتاحية في قاعدة بياناته الضخمة، ويتم

استرجاع كل الوثائق التي تتضمن تلك المصطلحات ويتم ترتيبها
."hot list"في قائمة النتائج 



إعداد / د. سامر باخت 

:مثال لمحرك بحث
:Google محرك بحث                 
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يعتبر محرك قوقل من أكبر وأشهر محركات البحث علي    
لغة و يمكنه البحث عن66 النترنت و يتيح خيارات البحث بـ 

).الخ..صور – اخبار خرائط- نصوص(المعلومات بكافة أشكالها 
و يتيح خيارات متعددة للبحث ، و نظرا لهمية هذا المحرك نجد

)أستاذ جوجل(ان بعض الباحثين يشيرون الي هذا المحرك بإسم 
نظرا لهميته و سرعته في البحث عن المعلومات و استرجاعها و

.إمكانية بحثه عن كل الموضوعات 

:أمثلة لمحركات بحث اخري

 AltaVista : http://altavista.comhttp://altavista.comألتافستا 

 Hotbot : www.hotbot.comwww.hotbot.comهوت بوت  

  http://go.comhttp://go.comوموقعه الجديد  : Infoseek إنفوسيك  

http://altavista.com/
http://www.hotbot.com/
http://go.com/
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محركات البحث العربية
 

توجد محركات بحث باللغة العربية تدعم البحث باللغة العربية،  
وظهرت حديثا و هي قليلة العدد بسبب التقنيات المعقدة التي

المحركات التي تدعم اللغة العربية فطبيعة اللغة العربية تختلف
عن النجليزية، فاللغة العربية لغة صرفية بينما اللغة النجليزية

ومن هنا كان لبد للشركات التي تطرح محركات. لغة لصقية
بحث عربية قوية أن تمتلك التقنيات اللزمة لمعالجة اللغة العربية

 .آليًا
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مميزات محركات البحث العربية

تتميز محركات البحث العربية بإمكانات مثل البحث   
 الترجمة وبالمعاني و البحث بالمشتقات بالمترادفات

بمعني البحث عن نصوص إنجليزية عن طريق كلمة
"البحث عن كلمة  :مثال. عربية يجهل المستخدم معناها

سيعطي من بين النتائج صفحات تحوي كلمات" مساعدة 
 ). help , assistance , aid:  ( إنجليزية مثل 
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أمثلة لمحركات بحث عربية 

• www.ayna.com

• www.4arabs.com

• www.raddadi.com

• www.aldalil.com

• www.sami4.com

http://www.ayna.com/
http://www.4arabs.com/
http://www.raddadi.com/
http://www.aldalil.com/
http://www.sami4.com/
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مكونات محرك البحث
:يتألف أي محرك بحث من ثلث مكونات رئيسة هي      
 Spiderبرنامج العنكبوت 1. 

يستخدم ليجاد صفحات جديدة على الويب لضافتها ويسمى هذا     
لنه يبحر في النترنت لزيارة Crawlerالبرنامج أيضًا الزاحف 

صفحات الويب والطلع على محتوياتها، ويأخذ البرنامج
، والكلمات المفتاحيةTitleمؤشرات المواقع من عنوان الصفحة 

Key Words  أما الغاية من هذه الزيارات فهي. التي تحويها
وضع النصوص المنتقاة في نظام الفهرس لمحرك البحث، ليتمكن
من العودة إليها فيما بعد، ولم تغب فكرة تغير المحتوى في الموقع
عن بال مصممي محرك البحث، إذ  ينظم محرك البحث زيارات

دورية للمواقع الموجودة في الفهرس للتأكد من التعديلت التي
.أجريت عليها 
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Index Program :     برنامج المفهرس2. 

ضخمة توصف Databaseيمثل برنامج المفهرس قاعدة بيانات    
صفحات الويب وتعتمد في هذا التوصيف على المعلومات التي

حصلت عليها من برنامج العنكبوت كما تعتمد على بعض المعايير
.مثل الكلمات الكثر تكرارًا من غيرها

 :  Search Engine Program       برنامج محرك البحث3. 

Key يبدأ دور برنامج محرك البحث عند كتابة كلمة مفتاحيه    
Word  في مربع البحثSearch Box إذ يأخذ هذا البرنامج

الكلمة المفتاحية ويبحث عن صفحات الويب التي تحقق الستعلم
Index الذي كونه برنامج المفهرس في قاعدة بيانات الفهرس 

 Data Base ثم تعرض نتيجة البحث المتمثلة بصفحات الويب
. التي طلبها المستخدم في نافذة المستعرض



إعداد / د. سامر باخت 

آليات البحث في محرك البحث

:  Simple Searchالبحث البسيط 1.

هذا النوع من أنواع البحث يقوم به معظم الناس وخاصة     
المبتدئين مع استخدام النترنت وهم من يجهلون تقنيات

وهو يكون عن طريق وضع كلمة بدون. البحث المتقدم
أي علمات أو إشارات ثم البحث عنها، وفي هذا النوع

 .من البحث قد ل ياتي بنتائج دقيقة
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البحث المتقدم2. 
 +العلمة      

...الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي جميع الكلمات 
: مثال 

:ضع البحث بهذه الصورة  teacherو  schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمتين 
school +teacher

-العلمة   
الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة و ل تحتوي كلمة أخرى 

:مثال 
ضع البحث بهذه teacherو ل تحوي الكلمة  schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة 

: -الصورة 
school -teacher
" "  علمة التنصيص 

الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي ما بداخلها مصطلحات  بنفس الترتيب
: -مثال 

و بالكامل و بنفس الترتيب ضع please learn meلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الجملة 
: -البحث بهذه الصورة 

"please learn me "
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طرق و تقنيات البحث

 Exact Match:    البحث بالمطابقة التامة ) أ(
يجب إضافة Exact Matchلجراء البحث بالمطابقة التامة     

حول الحد المطلوب Quotation marks(" ") علمة تنصيص 
ليجاد المواد والصفحات التي تحوي نسخة مطابقة تمامًا منه،

 Internet Educationعند البحث عن الحد : علي سبيل المثال 
كما يلي) أي باستخدام التنصيص(بواسطة البحث بالمطابقة التامة 

 "Internet Education" 
ستحصل على النتائج التي تحوي الحد نفسه تمامًا، ولن تجد في  

 "Internet "نتائج البحث أي مادة أو صفحة تحتوي على كلمة 
منفردة وإنما تحتوي على " Education"  منفردة أو كلمة 

.نسخة تتطابق مطابقة تامة مع الحد المطلوب البحث عنه
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 Wild Cards :   البحث بالمحارف البديلة ) ب(
عوضًا عن(*) تتيح المحارف البديلة استخدام رمز النجمة    

مجموعة من المحارف، وتظهر في نتائج البحث جميع الكلمات
مع حد البحث في حروفه المحددة) تشترك(المفتاحية التي تتقاطع 

).أي المعروفة(
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 Directoriesالدلة الموضوعية : ثانيًا
مواقع متخصصة: “هي من أدوات البحث في النترنت و هي عبارة عن     

بالنترنت تنتقي مواقع ويب وتنظمها تحت رؤوس موضوعات واسعة مثل
الخ، و الدلة ل تعمل بشكل آلي بل تتم... الفن، والتربية، والتسلية، والعلوم 

.إداراتها من قبل أشخاص متخصصين 
وبما أن ترتيب المداخل ووضع الكلمات المفتاحية بالدليل الموضوعي من   

صنع البشر القائمون عليها، نجد أن ذلك يعتبر سلحًا ذو حدين فهو من
ناحية يميزها عن محركات البحث التي يتم بها التكشيف آليا ويفتقد للدقة

والمنطق الذي يضفيه العقل البشري على الدلة الموضوعية، أما من ناحية
أخرى فإن محدودية الداء والجهد البشرى يضفي عليها محدوديًة في التغطية

فهي ل تغطي) Yahoo(تتسم بها حتى أشهر الدلة الموضوعية مثل ياهو 
.  فقط مما هو متاح على الشبكة العنكبوتية1% سوى 

هي مجموعة Search Enginesو مما سبق يمكن القول ان محركات البحث 
من قواعد البيانات المفهرسة آليا لكم هائل من المواقع والعناوين والصفحات

، فهي مجموعةDirectories ، أما الدلة Webالمتوفرة على شبكة الويب 
من المواقع المصنفة والمبوبة وتمتاز بتوفير معلومات أكثر دقة، أما

.محركات البحث فتمتاز بأنها توفر قدر هائل من المعلومات
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:مثال لدليل بحث
 Yahoo :www.yahoo.comدليل ياهو   

http://www.yahoo.com/
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وهو أقدم دليل موضوعي والكثر شعبية على النترنت وقد ظهر   
م، وهو يوفر روابط إضافية عن الخبار الجارية1994في العام 

.وبورصات السهم والنتائج الرياضية والشخاص والمصادر
وُيمكن من البحث عن المعلومات باستخدام الفئات الموضوعية أو

باستخدام مصطلحات البحث، كما يمكن تهذيب البحث باستخدام
، كما يحيل(" ")وعلمة القتباس (-) والطرح (+) علمة الجمع 

في Googleأو جوجل  Altavisaإلى محركات البحث ألتافستا 
. حال عدم عثوره على المصطلح

   :مثال لدليل بحث آخر 
•MSN Search :  www.search.msn.com 

.تنتجه شركة مايكروسوفت و  

http://www.search.msn.com/
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نصائح استخدام أدوات البحث في شبكة
 النترنت

إذ تستخدم أدلة النترنت للبحث عن المعلومات: التحقق من اختيار الداة المناسبة للبحث•
، بينما يفضل استخدام محركات البحث للوصول إلىGeneral Informationالعامة 

. المعلومات الختصاصية المحددة
. Exact termتحري الدقة في استخدام المصطلحات الدقيقة •
إذ تدعم الكثير من محركات advanced search الفادة من وجود خيار البحث المتقدم •

التي تتيح استخدام كلمات مفتاحية Boolean Operationsالبحث العمليات المنطقية 
. إضافية لغناء عملية البحث

من المفيد أوًل أن تتعرف على محرك البحث والتقنيات المستخدمة في هذا المحرك من أجل•
. توظيفها في عملية البحث

). موضوع محدد، مواقع محددة(حدد ما تريد من النترنت بشكل دقيق •
ل تكتف بطريقة واحدة في إدخال كلمة البحث، حاول في عديد من المترادفات والصيغ•

). صيغة المفرد أو الجمع(لكلمات البحث 



إعداد / د. سامر باخت 

:تابع النصائح 

ل تكتف بطريقة واحدة في إدخال كلمة البحث، حاول في عديد من•
). صيغة المفرد أو الجمع(المترادفات والصيغ لكلمات البحث 

مثل حروف الجر(ل تستخدم العبارات العامة وكثيرة الستخدام •
).والعطف

كن على إلمام بالموضوع الذي تبحث عنه وبتداخلته مع الموضوعات•
. الخرى

في حال عدم قناعتك بنتائج بحثك، استخدم البحث المتقدم الذي تتيحه•
. معظم محركات البحث العالمية والعربية

إذا كنت تبحث عن موضوع محدد، حاول أن تتعرف على محركات•
. البحث المتخصصة مثل محرك بحث خاص بالطب أو القتصاد

إذا لم تكن مرتاحًا من نتائج محرك بحث ما، حاول استخدام محرك بحث•
. آخر، وبإمكانك استخدام محرك بحث يجمع عددًا من محركات البحث
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و شكرًا
سامر ابراهيم باخت. ا  

samirbakhit@yahoo.com 

mailto:samirbakhit@yahoo.com

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

