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:سرفصل جلسه پنجم

نمايه سازي در موتور هاي کاوش و وب

ابزارهاي کاوش در وب

اجزاي موتور جستجو

رويکرد نمايه سازي در وب
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:نمايه سازی در موتورهای کاوش و وب

 روش هاي نمايه سازي ماشينينمايه وب بر اساس

 بررسي روش ها و اقدامات انجام گرفته، جهت آوردن صفحاات

وب به قصد نمايه سازي
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:ابزارهاي کاوش در وب

Directories (Human powered)

Search Engines (Crawler-Based)

Meta Search Engines (Mixed results)



Directories:

  روي نيفنمايه اطالعات صحاات يا سايت هاي وب منتخب توسف

عمومي يا خاص -در پايگاه انساني 

 استحاده اطالعات به منظور دسترسي سريعموضوعي دسته بندي
کننده به مطالب مرتب 
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مزايا:

کيفيت بهتر اطالعات؛1.

دسترسي بهتر به اطالعات مرتبط؛2.

صرف زمان کمتر براي دسترسي به اطالعات مرتبط؛3.

.سهولت مرور و بازيابي اطالعات4.

Directories:
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مادوديت ها:

پوشش کم اطالعات موجود در وب؛1.

روزآمد نبودن اطالعات؛2.

.منياز به آگاهي از ساختار سلسله مراتب موضوعي علو3.
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Directories:



 انسانيبدون وابستگي به نيرويبرنامه هاي خودکار ابزاري داراي

 ط ، توسانمايه ساازي اطالعاات وبو انتخاب، شناساييفرايند

برنامه هاي رايانه اي

Search Engines:

hadiharati77@gmail.com 10



 و و در کمتر از يک ثانياه کاو وب را جساتجموتور جستجو چگونه يک

مطالب را براي ما بازيابي مي کند؟ 

 حات وب که قبالً از صفپايگاه اطالعاتي خود جستجو و بازيابي مطالب از

.گردآوري و ذخيره نموده است

Search Engines:
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اجزاي موتور کاوش :

(Spider)عنکبوت، (Crawler)خزنده، (Robot)روبات 1)

(Indexer)نمايه کننده 2)

(Database)پايگاه اطالعاتي 3)

 (Search engine software)نرم افزار بازيابي اطالعات4)

Search Engines:

hadiharati77@gmail.com 12



:روبات ها. 1

 برنامه هاي خودکاري

جستجو و شناسايي صفحات وب

 ساختار فراپيوندي وب بر اساس

به طور پيوسته و در فواصو زماني معين
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(:کراولر)شيوه کار روبات 

 seedهفف م خصففده صففدع و فف    ففو ن URLآوردن صففه   . 1
page (Fetch)

صففه   آوردع صففدع اسفف    ففو و ر و   ففودر ر خففون و    فف  هفف . 2

(parsing)واز   خي صو د 

.و رد خي صود خ      ز خو ي خون   ودر ر صدع ب  . 3

. ض ف  خي صودURL Frontier     ه م   و و ر صدع ب  . 4
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(:کراولر)شيوه کار روبات 

URL Frontier:

کااههناازنهنناااتمااوط ب آناازرنااه ن اا آ لينکهاا  

.ني زآات سب
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(:کراولر)حرکت روبات 

شآزع-طآکبع ق. 1

شآزع-طآکبتزنيع. 2

سي سبآتنهننا موط ب ستو ات ن. شآزع-طآکبن تآين. 3

hadiharati77@gmail.com 16



(:کراولر)حرکت روبات 
:نآ س سسي سبآتنهننا موط ب

نآقآ آشاتنه نموطهتعا الينکه  (  لف

بمااوط لينکهاا بنآقااآ آشااات ن فاان يا عتناا آ نمااوطهاآماازآت کااه( ب

ن شا عتنآ

ناااهسااا يآا شاااتنتعاااا الينکهااا بنيااا ا آنا نماااوطهاآمااازآبکااا ها( ج

موط ب

 نموطه زآانظآتعا ان ناياه ( ا
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:نمايه کننده. 2
 متون استخراج شده توسط خزنده ها در اختيارIndexer قارار

نمايه سازي ماشينيمي گيرند و آغاز فرايند 

دهارسال شااطالعات از کدام صفحه : اطالعاتتجزيه وتحليو
چناد کدام است، کلمات موجود در آن دارد، چه حجمي است، 

... . قرار دارند و کجاي صفحه شده است، در بار تکرار 

 سياهه بازدارندهاستفاده
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:پايگاه اطالعاتي. 3
 ارسال اطالعات تجزيه وتحليو و نمايه ساازي شادهIndexer باه

پايگاه اطالعاتي موتور جستجو

 اطالعات سازمان دهي شدهانباري از

 ي داخو پايگاه اطالعااتنمايش اطالعات مورد جستجوي کاربر از
موتور جستجو توسط 
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:پايگاه اطالعاتي

ک امتيازپايگاه اطالعاتي يک موتور جستجو يبه روز بودن و بزرگي

 حجام پايگااه يکي از تفاوت هااي اصالي موتورهااي جساتجو در

.استروش ذخيره سازي داده ها آنها و همچنين اطالعاتي 
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:نرم افزار بازيابي اطالعات. 4

 پايگاه اطاعاتي وکاربر واسط بين

 ،از طريق واردکردن کليدواژه ها در فيلدهاي مختلف

عاتي جستجو در ميليون ها صفحه وب نمايه شده در پايگاه اطال

موتورهاي کاوش 

 آن باا تباا  ميزان تناسب و ارنتايج بازايابي براساس رتبه بندي

م هادرخواست، واژه يا عبارت مورد نظر با استفاده از الگوريت
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:نرم افزار بازيابي اطالعات
اهميت طراحي نرم افزار بازياابي اطالعاات از جنباه ها مختلاف

نتاايج رتبه بندي، روش هاي مختلف جستجو، رابط کاربريازجمله 
چرا؟.... و 

 عادم ولايجستجو وجود پايگاه اطالعاتي بسيار غني در موتور
يجدر بازيابي و ارائه نتانرم افزار بازيابي اطالعات توانايي 
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:نرم افزار بازيابي اطالعات
:دو ويژگي مهم در نظر گرفته مي شودرتبه بنديمعموالً براي 

(محو درج کليد واژه، تعداد تکرار يا بسامد): ويژگي های دورني

زدياد از تعداد لينک به سايت مربوطه، تعاداد با): ويژگي های بیروني

(سايت مربوطه
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:نرم افزار بازيابي اطالعات
:اهميت رتبه بندينکته هاي آماري در خصوص 

 کاربران اينترنت، موتورهاي جستجو ابزار اصلي يافتن وب سايت هادرصد 82از نظر

 خواسته آن ها نتايج جستجو، برآورده کننده رتبه اول 10اغلب موارد در از کاربران بسيارياز نظر

70 کنندجستجو را کليک ميسه سايت ابتداي نتايج کاربران به هنگام جستجو يکي از درصد.

 را کليک مي کنندرتبه هاي بيستم به بعد سايت هاي قرار گرفته در درصد 7فقط.

85 ياا ، دنيابناجساتجو نتاايج اول بيسات نتيجاه خاود در جوابي براي جستجوي از آن ها اگر درصد

.دمي کننموتور جستجو مورداستفاده خود را عوض تغيير مي دهند يا خود را استراتژي جستجوي 

33 ع جساتجو قرار دارد، در موضوجستجو ابتداي نتايج که در سايتي مي کنند کاربران وب فکر درصد

.پيشرو استخود است و در آن موضوع رقباي شده سرآمدتر از 
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:نرم افزار بازيابي اطالعات
 نظاام و اهميات نرم افازار بازياابي اطالعاات اين آمارها نشان دهنده

ا نيااز اگر موتور جستجو نتواناد مطالاب مارتبط با. استرتبه بندي آن 
خود را از اطالعاتي کاربر را بازيابي کند، بخش قابو توجهي از مخاطبان

. دست خواهد داد

 موتور جستجوي گوگو

با الگوريتم هاي پيشرفته اي که دارد 

بخش اعظمي از مخاطبين را به خود

. جذب کرده است
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:اجزاي موتورهاي کاوش
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Meta Search Engines:

پوشش چندين موتور کاوش

فاقد پايگاه مستقو
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Meta Search Engines:

:مزايا

افزايش جامعيت در بازيابي اطالعات

صرفه جويي در زمان جستجو

حذف نتايج تکراري
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Meta Search Engines:

:مادوديت ها

oبازيابي بيش از حد اطالعات

oکاهش مانعيت يا دقت در بازيابي اطالعات

oجستجوي سطحي در پايگاه هاي اطالعاتي
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:رويکردهاي نمايه سازي خودکار در وب

محتوا محوري

معنا محوري
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:ماتوا ماوري
 متنکليدواژه هاي روش نمايه سازي برمبناي استفاده از

 شامو سه مرحلهنمايه سازي فرايند  :

 کلماتشکستن

 غيرموضوعيتعديو و حذف کلمات

 مفاهيماستفاده از الگوريتم ريشه ساز جهت توليد ريشه هاي
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:معنا ماوري

 انجامدميفهم مفاهيم توجه به مفاهيم، الگوها و کليدهايي که به 

جست و جوي صرفا بر مبناي کليدواژه ها نيست

 فهرست مترادف ها استفاده از

 جست و جوي فازيبهره گيري از

hadiharati77@gmail.com 35



:معنا ماوري

 جهات بهباود مانعياتنمايه سازي معناايي پنهاان بهره گيري از ،

جامعيت و رتبه بندي نتايج کاوش

 العاتاطتحول در نتايج بازيابي وب معنايي مهم ترين فايده ي
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:چگونگی بازیابی اطالعات
 Stop list

 Terms weighting 

 CF : Collection Frequency

 DF: Document Frequency
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Words CF DF

Try 16422 8760

Insurance 19440 3997



Inverted Index:
Document File

Doc 1: computer, bit, byte

Doc 2: memory, byte

Doc 3: computer, bit, memory

Doc 4: byte, computer
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Word Frequency

Bit (2)

Byte (3)

Computer (3)

Memory (2)
Inverted File

Bit 1, 3

Byte 1, 2, 4

Computer 1, 3, 4

Memory 2, 3



N-gramتکنیک 
وک  کی بر ی ک وش ف زی

  در گوگل  ب رDid you mean:

 Bi-gram (n=2)

 Tri-gram (n=3)

 Example:

Compuiter & Computer 

 Bi-gram: co om mp pu ui it te er

 Bi-gram: co om mp pu ut te er

 Tri-gram: com omp mpu pui uit ite ter

 Tri-gram: com omp mpu put ute ter
39
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Database 
Content

Indexing
Client 
Query
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آيا انتظاری که از اين کارگاه داشتید برآورده شد؟
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Thank you for 
your attention


