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 محركات البحث النوعية واىميتيا في البحث عن المعمومات الطبية واليندسية
 سن الشمريم. مرزة حمزة ح  أ.م.د. جنان صادق عبد الرزاق 

 جامعة بابل/كمية التربية االساسية               الجامعة المستنصرية/كمية االداب 

 المستخلص

يتناول البحث عمميات البحث عن المعمومات من شبكة االنترنت بمختمف  انفواو مدفاار المعمومفات ومختمف  الو فا ن 
 التي توجا عميها ، وي عى البحث إلى تحقيق األهاا   اآلتية :

التعر  عمى أنفواو محركفات بحفث الو فا ن المتعفاا  عمفى شفبكة االنترنفت وا فتعرام نمفا ج لمحركفات بحفث الو فا ن 
لإلشفففار  إلففففى المدففففاار االلكترونيفففة واالعتمففففاا عميففففج مفففن طبففففل البففففاح ين  فففي مجففففالي  النفففف ،  ISOالمتعفففاا وبيففففان معيففففار 

 والهنا ة(.
خاام أ مو  التحميل الودفي القا م عمفى م فع عينفة البحفث والبفال  ا تخام المنهج الم حي  ي البحث القا م عمى ا ت

( موطعا لمختم  أنواو المواطع العربية المبحو ة  ي مجالي الن  ، والهنا ة ، واعتمااا عمى أ بقية تمك المواطع 33عااها  
  ي بناء تجربتها عمى االنترنت .

 أهمها :ه ا وطا تودل البحث إلى مجوعة من اال تنتاجات كان من 
إن التنامي ال فريع لمحتفوا االنترنفت طفا ا فر عمفى مطحقفة تنفور وتعفاا و فا نج الندفية والدفوتية المر يفة بعكف   -1

 عام كفاية هي ة واحا  لرعاية تنهيم المعمومات عمى االنترنت .
اختيففار  تعمففل جميففع محركففات البحففث ا ففتخاام  ليففة واحففا  لتنهففيم وبحففث مدففاار الففو  . و لففك عمففى الففر م مففن -2

 و ا ن حمل المعمومات وتعااها ااخل الو ين الواحا .
 وطا خرج البحث بمجموعة من التوديات أهمها تتعمق  ي :

أوعيففة المعمومففات  و األشففكال المختمفففة عمففى العنكبوتيففة م ففل الفيففايو والدففور والدففوت التففي ما الففت  ففي  ما ففتخاا -1
 ياي أو الشكل الرطمي  ي بي ة العنكبوتية.حاجة الى التودي  والتفعيل  واء  ي شكمها التقم

يحتففاج أخدففا ي المعمومففات معر ففة ماهيففة محركففات بحففث الو ففا ن المتعففاا  لبيففان كيفيففة تنهففيم المعمومففات عمففى  -2
 العنكبوتية واألمر يمكن أن يقال عمى طواعا البيانات  ي العنكبوتية.

المعمومفات عمفى شفبكة االنترنفت، الحدفول عميهفا بمختمف   ان اهفم مفا يحفرل عميفج البفاح ون  في اطتنفاء -: مشكمة البحثث
اشفففكال مدفففاار المعمومفففات ومختمففف  الو فففا ن التفففي توجفففا عميهفففا،  فففي الوطفففت الففف ي ا فففر ت شفففبكة االنترنفففت بشفففكل تمقفففا ي 
محركات البحث التي يمكن ان ينمق عميها الباحث مداار المعمومفات الرطميفج مفن الارجفج ال انيفج،  انمفا هفي حدفر شفامل 

و متخدل لمداار المعمومات عمى شفبكة االنترنفت  في شفكل دففحات او مواطفع تخفام هف ع المواطفع المدفاار الندفيج ، ا
 انما تعمل عمى تو ير وتنهيم المعمومات  ي مختم  اشكالها .

عمفل  لقا ا ااا نمو واعااا مواطع دفحات االنترنت بالشكل ال ي ي تحيل عمى الباح ين ان يمموا بكل جايا ويبفر  هنفا
محركات البحث التي تعمل من خطل ااوات فففت بع  في  ءفاء الشفبكج العنكبوتيفج الوا فع لتمفتقن كفل مدفاار المعمومفات  في 
مختمفف  المجففاالت ومختمفف  االشففكال ، وتبعففا لم يففااع والتنففوو  ففي مواطففع ودفففحات الشففبكج العنكبوتيففج  ففان محركففات البحففث 

المحركفات  في موءفوو او شفكل متخدفل مفن اوعيفة المعمومفات ، ولفم تحتاج الى تخديل اك ر لتخام كل مجموعج من 
يكن التخدل  ي الشكل والموءوو، وانما تعاا الى التخدل  ي منانق جغرا يج محااع تنتمي اليها ، ولم تق  الشبكج 

البحففث  العنكبوتيفج  ففي تنففوير محركاتهففا عنففا هفف ا الحففا لتعتمففا عمففى محركففات البحففث العاايففج ، بففل ادففبحت هنففاك محركففات
المتعفاا  الو ففا ن  الدففورع والدففوت والفيففايو( نارحفة لتق ففيم محركففات البحففث الففى طناعاتهفا العامففة. هفف ا مففن جانفف . ومففن 
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جانفف  اخففر، لقففا وءففعت طواعففا خادففة ال ففتخاام مدففاار المعمومففات االلكترونيففج،  ءففط عففن هفف ا وءففعت طواعففا دففيا ة 
 نوات االخيرع ف باعتبارها كمدار هام مفن مدفاار االنترنفت التفي تعتمفا االشار  المرجعيج الى ا تخاام ه ع المداار  ي ال

كقيا  ماا اعتماا الباح ين عمى مداار المعمومات االلكترونيج، وك لك بيان اهمية ا تخاام هف ع المدفاار ومفاا االلتف ام 
 بالقواعا والمعايير التي تحاا ا تخاامها .

 
 -:اىمية البحث 

لمكتبففج العالميففج والمكتبففج الرطميففة الحاويففج لكففل اوعيففة المعمومففات عمففى اخففتط  اشففكالها لقففا اءففحت شففبكة االنترنففت ا
وتباين موءوعاتها ، وتعفا الشفبكج العنكبوتيفج االن طبمفة البفاح ين عمفى اخفتط  اتجاهاتهفا البح يفج ولغفات البحفث التفي تنشفر 

 بها المعمومات .
اار المعمومففات  ففي مجففاالتهم بففانواو شففتى مففن الو ففا ن وطففا مكنففت شففبكة االنترنففت البففاح ين مففن الحدففول عمففى مدفف

المر يففج والم فففموعج والفففنل عمففى تنوعهفففا بفففين الشخدففيج،  فففي مجموعفففات االخبففار والمرا فففمج، الر فففميج مففن مففف تمر ونفففاوات 
ات ومواطففع لمهي ففات االكاايميففج، ومففن هنففا تففاتي اهميففة البحففث لكونهففا تقففام االتجاهففات الحاي ففج  ففي ا ففتخاام مدففاار المعمومفف

 االلكترونيج والتي تتحاا  ي محركات البحث ومعايير االشارع بالمداار االلكترونيج.
 -: اىداف البحث

 -ي عى البحث الى تحقيق االهاا  االتيج :
 التعر  عمى انواو محركات بحث الو ا ن المتعااع عمى شبكة االنترنت . -1
 ا تعرام نما ج من محركات بحث الو ا ن المتعااع . -2

 ار االي و لطشار  الى المداار االلكترونيج واالعتماا عميج من طبل الباح ين  ي مجالي  الن  والهنا ج(.بيان  معي -3

  -:منيج البحث 
ا تخام  ي البحث المنهج الم حي با تخاام ا فمو  التحميفل الودففي القفا م عمفى م فع عينفة البحفث وتحميفل لمبيانفات 

 المجمعج .
 -: ادوات جمع البيانات

 بحث عمى مداار المعمومات االلكترونيج الخادج بتقييم انواو المحركات البحث واالشارع االلكترونيج.اعتما ال
 -: عينة البحث

تم اختيار عينج عماية لمختم  انواو المواطع العربيفج المبحو فج  في مجفالي  النف  والهنا فج( اعتمفااا عمفى ا فبقية تمفك 
 ( موطعا .33ل  عااها  المواطع  ي بناء تجربتها عمى االنترنت والبا

 -: اجراءات البحث
 -وتتحاا  ي المحاور االتيج :

 : جوا  المحتوا الموءوعي لمموطع وتتم ل  ي االتي . اوال
 الجهج الم  ولج عن الموطع . -أف 
 الم  وليج الفكريج عن المعمومات . -بف 

 وجوا هي ة محكمج لتقييم المحتوا . -جف 
  كر مدار المعمومة . -اف 
  كر نوو المعمومج . -هف 
 يث معمومات الموطع .تحا -وف 
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 وءوح معمومات الموطع . - ف 
 الموءوعيج  ي نوو المعمومات . -حف 

 جودة التصميم لمموقع وتحدد في . -: ثانيا
o  . جمالية تدميم الموطع 
o . حجم الخن 

o . ا تخاام الو ا ن المتعااع  ي الموطع 
o . ان يابية عرم الندول مع الربن بين تمك المواطع 
o موطع .تو ر انواو محرك البحث  ي ال 
o . هولة تدفع الموطع  
o . نبيعة الندول العربيج التي يحتويها الموطع 
o . وجوا ارشي  لمموطع 
o . تو ر خامات تفاعميج  ي الموطع 

 النفاذ او الدخول الى الموقع وتاخذ االتي . -: ثالثا
 . رعة االتدال بالجها  الخاام  
 . ا تقرار و بات الموطع 

 . كمفة ا تخاام الموطع 
 ى متدفحات معياريج .الحاجج ال 
 . تعاا لغات الموطع 

 االشاره الى المصادر االلكترونيو . -:رابعا 
 بيان معيار االي و . - أ

 تحايا معيار االي و  ي االشارع الى مقاالت الاوريات  ي المجال الهنا ي . -  

 تحايا معيار االي و  ي االشارع الى القوا م البيمو را يج  ي المجال الهنا ي . -ج
 -:في المواقع الطبيو البحث 

وبشفكل يففوق بفاطي االختدادففات  1998لقفا اتجفج اختدادفيوا العمفوم النبيفج الفى ا فتخاام االنترنففت منف  منمفع عفام 
 العمميج االخرا ، وباتجاهات مختمفج تراوحت ما بين انشاء مواطع لمم   ات النبيج كالم تشفيات والمراك  النبيج .

اء مواطفع خادفج بهففم لمتعريف  باختدادفهم ونشفر بحففو هم النبيفج وتقفايم خفاماتهم عففن كمفا بفاا الك يفر مفن االنبففاء بانشف
(  ءط عن ه ا  قا اتجج http://www.alrashed.netنريق تمك المواطع التي كان من بينها موطع الاكتور دطح الراشا  

ي مجففال تبففاال الخبففرات النبيففج ونشففر البحففوث االكاايميففج المتخددففج وكففان مففن اختدادففيوا النفف  الففى ا ففتخاام الشففبكج  فف
 (.http://www.egyptheart.orgاوا ل المواطع  ي ه ا المجال هو موطع شبكة اختدادي امرام القم  المعايج  

 -: البحث في المواقع اليندسيو
، عنفففاما بفففاات الجهفففات العربيفففج  1998امات البح يفففج  فففي المواطفففع الهنا فففيج  فففي منتدففف  عفففام لقفففا كانفففت باايفففة الخففف

المتخددج بالعموم الهنا يج الى انشاء مواطع اكاايميج هنا يج لتباال الخبرات ونشر البحفوث النهريفج والعمميفج،  ءفط عفن 
لمختمفف  الجهففات، حيففث بففر   ففي هفف ا المجففال هفف ا اعففطن بعففم تمففك المواطففع عففن ا ففتعاااها لتقففايم اال تشففارات الهنا ففيج 

( mag.com-http://www.tornixالعايا من المواطع وكان اك رها تمي ا عمى الشبكج هو موطع اوريفة تفروبنك  لمهنا فج  
 ( .http://www.cec.com.joوموطع مرك  اال تشارات الهنا يج االراني  

http://www.alrashed.net/
http://www.egyptheart.org/
http://www.tornix-mag.com/
http://www.cec.com.jo/
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 -: تحميل بيانات المواقع الطبيو العربيو :اوال 
( موطعففا نبيففا عربيففا 15لقففا اههففرت عمميففة تحميففل بيانففات  ففي المواطففع النبيففج العربيففج ، والتففي شففممت تحميففل بيانففات  

مففارات والج ا ففر( ويبففين الجففاول بمعففال  ففطث مواطففع نبيففج لخم ففة اول عربيففج وهففي كففل مففن   ففوريا ومدففر وال ففعوايج واال
 -معاالت التفاوت  ي :

 جوا  المحتوا لممواطع النبيج . -أف 
 جوا  التدميم . -بف 

 النفا  الى المواطع . -جف 

 ا م القنر ت
 النفا  الى المواطع جوا  التدميم جوا  المحتوا

 المعال المعال المعال
 96 86 92.62 مدر -1
 94.6 87.4 89.62  وريا -2
 96.6 79.4 83.12 ال عوايج -3
 86 76.7 77 االمارات -4
 82.4 29.4 59.75 الج ا ر -5

 يههر  ي الجاول اعطع االتي :
%( انفرات بها جمهورية مدر العربيج، تميها 133-%93أ: لقا جا ت اعمى المعاالت  ي جوا  المحتوا الواطعج ما بين  

وريا وال فعوايج(، امفا الج ا فر  قفا احتمفت الموطفع االخيفر %( والتفي م متهفا اولتفين همفا   ف89-%83المعاالت ما بفين  
 %( .59.75والتي م مت ن بة  

%(حيففث م متهففا اولتففين همففا 89-%83 : امففا المعففاالت االعمففى التففي جففاءت  ففي محففور التدففميم كانففت الواطعففج مففابين  
ا  ال فففعوايج واالمفففارات( %( والتفففي م متهفففا اولتفففين اخفففريين وهمففف79-%73  فففوريا ومدفففر( ، تميهفففا المعفففاالت مفففا بفففين  

 %( .29.4واخيرا احتمت الج ا ر الموطع االخير والتي م مت ن بة  
%( لكففل مففن  ال فففعوايج 133-%93ج: لقففا جا ففت اعمففى المعففاالت  ففي النففففا  الففى المواطففع  ففي مففا بفففين الن ففبج الواطعففج  

  ر( .%( لكل من  االمارات والج ا89 -%83ومدر و وريا( ، تميها المعاالت ما بين  
 -:تحميل بيانات المواقع اليندسيو العربيو ثانيا : 

( موطعففا هنا ففيا لخمفف  اول 15اههفرت عمميففة تحميففل بيانففات المواطفع الهنا ففيج العربيففج ، والتففي شففممت تحميفل بيانففات  
( ويبففين عربيففج، بمعففال  ففطث مواطففع هنا ففيج لماولففج الواحففاع ، وهففي كففل مففن   ففوريا ومدففر وال ففعوايج واالمففارات والج ا ففر

 الجاول ااناع معاالت التفاوت  ي  :
 جوا  المحتوا لممواطع الهنا يج . - أ

 جوا  التدميم . -  

 النفا  الى المواطع . -ج
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 ا م القنر ت
 النفا  الى المواطع جوا  التدميم جوا  المحتوا

 المعال المعال المعال
 98.6 89.3 87.62  وريا -1
 95.2 73.7 67.87 ال عوايج -2
 31.8 31.5 32.87 مدر -3
 29 23.7 27.12 الج ا ر -4
 31.8 22.2 19.12 االمارات -5

 
 -يههر من الجاول ال ابق االتي :

%( م متهفا اولفة  فوريا ، تميهفا المعفاالت مفا بفين 89-%83ان اعمى المعاالت  ي محور جوا  المحتفوا هفي مفا بفين   - أ
اانى المعاالت  قا حدفمت عميهفا اولفة االمفارات البالغفج ن فبة %( والتي حا ت عميها اولة ال عوايج ، اما 69-63% 
 19.12. )% 

%(  قفففا حدفففمت عميهفففا اولفففة  فففوريا ، تميهفففا 89-%83امفففا اعمفففى المعفففاالت  فففي جفففوا  التدفففميم الواطعفففج مفففا بفففين   -  
 %(  قفففا حدفففمت عميفففج ال فففعوايج ، وجفففاءت االمفففارات  فففي المرتبفففج االخيفففرع  قفففا79-%73المعفففاالت الواطعفففج مفففا بفففين  

 %( .22.2حدمت عمى ن بة  

%( لكفل مفن 133-%93يوءع الجاول معايير النفا  الفى المواطفع الهنا فيج ،  قفا جفاءت اعمفى المعفاالت  يمفا بفين   -ج
%(  قففا حدفمت عميهففا كفل مففن  مدفر واالمففارات(، 39-%33الفاولتين   ففوريا وال فعوايج( ، امففا المعفاالت  يمففا بفين  

 %( .29واخيرا احتمت الج ا ر بن بة  
 
 -: معيار االيزو في االشاره الى المصادر االلكترونيوثالثا : 

 ي تخام معيار االي و  ي االشارع الى المداار االلكترونيج ويتحاا كتابتها  ي االتي :
-http://www.nicElestronic Available at :  –Bibliographic References 

bnc.ca/iso/tc46sc9ze.htm-1standard/690 
 اما بالن بج الى مقاالت الاوريات  يكون كاالتي :

Wright,mark.citation style for internet sources – Available at 

.uk/users/maw13/citation.htmlwww.cl.cam.ac 
 اما  ي حالة ا تخاام القوا م البيمو را يج  يكون كاالتي :

Beau , susan. Internet citation Guides : citing Electronic sources in Research papers and 

http://www.Librarywisc.edu/Libraries/memorial/alphcite.htm -2ooo –Graphies  

 -:تعريف محركات البحث
لقا عر  عن محركات البحفث بانهفا هفي التفي تبحفث  في دففحات العنكبوتيفج عفن مفا يفيفا البفاح ين مفن معمومفات  في 

خفطل ا فتراتيجيات بحفث محفااع م فل المننفق  ( عمى انها  ااوات بحفث تعمفل مفن1مجاالتهم.  قا عر ها  ين عبا الهااي  
البولياني او با تخاام ا تراتيجيات بحث مفتوحج بالمغج العربيج م ط ، و لك لمبحث  في حقفول او و فا ق ندفية، واالك فر مفن 

حفث  لك انها تبحث عن اشياء كالدور والخرا ن واالشكال االخرا  ي بي ج محااع هي شبكة االنترنت ، و لك يعني انهفا تب
مطيين المواطع ومميارات الكممات  ي وطت محاا وتتمي  ب رعة اال تجابج وعاا  ما تكفون اجاباتهفا امفا مواطفع عمفى االنترنفت 

 تتوا ر  يها كل المدنمحات التي تم البحث عنها او بعءها ، او مواطع محااع  مفا من خطل ما يعر  باالة البحث( .

http://www.nic-bnc.ca/iso/tc46sc91standard/690-ze.htm
http://www.nic-bnc.ca/iso/tc46sc91standard/690-ze.htm
http://www.cl.cam.ac.uk/users/maw13/citation.html
http://www.librarywisc.edu/Libraries/memorial/alphcite.htm
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ج العامج الاوات البحث عمى العنكبوتيج ، ولي  لمحرك البحث بمفراع ، كمفا اشفار لقا اشار المفهوم ال ابق الى النبيع
التعريفف  الففى البحففث بمختمفف  اشففكال مدففاار المعمومففات وعمففى هفف ا  ففان المفهففوم ال ففابق يمكففن تخددففج لففيعك  نبيعففة 

كففل عمميفات النففوو  المحفرك الخادفج ، كمففا يختمف  محففرك البحفث عففن الفاليل والفف ي يمكفن  في العندففر البشفري الفف ي يف اي
 االخير.

وطفففا عر فففت بانهفففا  عبفففارع عفففن ااا  تقفففوم بالبحفففث  فففي مدفففاار المعمومفففات عمفففى االنترنفففت والمدفففاار هنفففا يقدفففا بهفففا 
المعمومفففات عمفففى المواطفففع وتخففف ين عناوينهفففا طواعفففا البيانفففات الخفففال بهفففا ،  فففم تقفففوم باتاحتهفففا الفففى الم فففتفياين كفففل ح ففف  

م تمكفن الم فتفيا مفن الودفول الفى مدفاار المعمومفات المختمففج عمفى االنترنفت ويفتم المدنمع الم تخام  ي البحفث ومفن  ف
 (2تجميع ه ع المداار بنريقج اليج او بنريقج بشريج بوا نة االن ان(. 

وهنفا طفا اشفار التعريف  ال ففابق الفى اعتمفاا محركفات البحففث عمفى النريقفج االليفج  قففن  في التجميفع والتكشفي  والبحففث، 
 لة البحث عمى النريقج البشريج  ي عممية التجميع واالءا ج .بينما تعتما اا

 -: مميزات محركات البحث
( مجموعففج مفن مميفف ات محركففات البحفث عنففاما تحفاث عنهففا مفن مكتبففة جامعففة Barker Joe   3لقفا اورا جففو بفاركر 

 كاليفورنيا مبينا االتي :
 شري ، اي البرامج التي يتم التحكم بها اليا وعن بعا .موطع تم بنا ع اعتمااا عمى البرامج االليج ولي  العندر الب -1
 ال يتم تنهيم محتوياتج با تخاام ر و  الموءوعات ، انما باالعتماا عمى من لة وترتي  الدفحات . -2

 يحتوي الرابن عمى النل الكامل حيث يجعل من كل كممج ااخل النل رابن ال ترجاو النل . -3

 ات و ي حالة البحث الءيق يمكن  ي بعم محركات البحث ااخل النتا ج .ي ترجع ه ا الموطع كم ها ل من الدفح -4

 ال يقيم الموطع دفحات العنكبوتيج ، بل يوجا  ي ااخمج الرخيل وال مين  ي المعمومات . -5

 -انواع محركات بحث الوسائط المتعدده :

ي كل انواو المحركات و و  تق م تعتما محركات البحث عمى نوو واحا من البرامج الم تخامج والتي يتشابج ااا ها  
ابر  انواو المحركفات ،  فم بيفان الجوانف  التفي تتناولهفا ، والجانف  االول هفو جانف  التخدفل الموءفوعي ويعنفي بفج مفاا 
تخدفففل محرركفففات البحفففث وتوطفهفففا عفففن بحفففث مواطفففع موءفففوو واحفففا او البحفففث بدففففج عامفففج . ويتنفففاول الجانففف  لتق فففيم 

يففة معمومففات محففااع م ففل البحففث عففن الو ففا ن المتعففااع او التخدففل  ففي نففوو واحففا مففن محركففات البحففث  ففي ا ففتخاام اوع
 (4اوعية المعمومات  الم موعج او المر يج( .  

 اوال : من حيث التخدل الموءوعي :
 محركات بحث متخددج . -1
 محركات بحث عامج . -2

 طواعا البيانات عمى الشبكج العنكبوتيج . -3

 محركات بحث متعااع . -4

 حيث التخدل المغوي : انيا : من 
 محركات بحث محاا  المغج . -1
 محركات بحث متعاا  المغات . -2

  ال ا : من حيث التخدل الجغرا ي :
 محركات بحث المنانق . -1
 محركات بحث اطميميج . -2
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 محركات بحث شاممج . -3

 رابعا : من حيث ا الي  اال ترجاو :
 محركات بحث المواطع . -1
 محركات بحث المحركات . -2

 اعا البيانات .محركات بحث طو  -3

 
 خام ا : من حيث التخدل النوعي :  و ين المعمومات(

 محركات بحث عامج . -1
 محركات بحث الفيايو . -2

 محركات بحث المواا الم موعج . -3

 محركات بحث الدور . -4

 (5و و  يتم التركي  عمى انواو محركات بحث الو ا ن المتعااع والتي تتم ل  ي :  
 :  eo search engines vidاواًل: محركات بحث الفيديو 

تم ففل محركففات بحففث الفيففايو احففا اهففم انففواو محركففات بحففث الو ففا ن المتعففااع اال انففج ال يوجففا لهفف ا النففوو مففن و ففين 
يحمل المعمومات  ي  بحث ممفات الفيايو كما هو الحفال  في بحفث الدفور والمفواا الدفوتيج ، حيفث تعمفل محركفا ت بحفث 

بهففا محركففات بحففث الندففول والو ففا ن االخففرا ، يقففوم محففرك البحففث باالعتمففاا برنففامج الفيففايو بففنف  المراحففل التففي تعمففل 
ال اح  او العنكبوت  ي ا تقنا  والتقان ممفات العنكبوتيج والتعر  عمفى انواعهفا وودففها  في المكفان المخدفل لهفا،  فم 

ت وادفج ، يخرج منهفا برنفامج ال احف  االعتماا عمى برنامج المكش   ي تحميل النل التابع لماا  الفيايو  ي عنوان وكمما
بمجموعة الكممات التي ي تخامها الباحث  ي ا تاعاء مم  الفيايو . ه ا من ناحية اااء المحفرك نف فج ، واالمفر االخفر مفا 
يخففل المحتففوا نف ففج  ففي محففاوالت عايففاع تعمففل جاهففاع ال يجففاا معففايير لتحميففل وا ففترجاو الممفففات الفيففايو  ففواء الودفف  

 الموءوعي . المااي او
عمفى التعقيففا لمودف  المفااي والموءفوعي الوعيففة معمومفات الفيفايو، كمفا عمففل  Dublin coreوعمفل معيفار ابمفن كفور 

عمى الدور من طبل وياخ  الود  هنا اتجاع التق يم لتحميل موءوو ه ع المااع الفى اط فام او مقفانع  فم تق فيمها الفى مشفاها 
(  في ارا فتج عفن اطامفة نهفام تكشفي  وتدففع jane hunter  6تج، لقا وءع جان هنتر والمشاها تق م باورها الى لقنات  اب

وا ترجاو يعمفل  في مكتبفات المفواا ال فمعيج والبدفريج، مراعيفا ان يكفون الودف  المفااي لمفواا الفيفايو الرطمفي شفامط كفل ط فم 
 -معيار ابمن كور كاالتي:من االط ام المكونج لماا  الفيايو وكان الود  الكامل بالوعاء الرطمي تبعا ل
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 meta dataبيانات الحقول  النل

 =Title عنوان المااع الفيمميج

 Creator=producer القا م عمى انتاج المااع الفيمميج

 =Subject موءوو المااع  ي كممات محااع

 =Description ود  الموءوو  ي عبارات شارحج

 =Publisher الناشر

 =Date تاريخ النشر

 Format = image. Moving.film.documentary نوو المااع الفيمميج

 Type=1.video cassett(27min) sd,col;1/2in ود  الشكل المااي .مقابل حقل التو يع
 =Identifier محاا الحدول عمى المااع

 =Source محاا المااع الرطميج

 =Language المغج

 Relation.haspart=scenel.scene2.scene3,scene4,scene5 الرطميج االج اء المكونج لممااع الفيمميج

 =Coverage التغنيج لممااع ال مانيج والمكانيج

 -: Image search enginesثانيا : محركات بحث الصور 
تتفففوق محركففات بحففث الدففور عففن محركففات بحففث الو ففا ن االخففرا  ففي التواجففا العففااي عمففى العنكبوتيففج ، كمففا  ففي 

بحففث الفيففايو يعتريهففا التخدففل  ففي التعامففل مففع ممفففات الدففور  ففواء تمففك العامففج النبيعيففج او االعطميففج حيففث  محركففات
تتمي  ااوات العنكبوتيج المتخددج  ي بحث الدور عمى الو ا ن االخرا بانها تتكون من   تفين متبفاينتين  في العمفل همفا 

ين يختمفف  عففن االخففر  ففي نبيعففة التعامففل مففع الدففور مففن محركففات بحففث الدففور وطواعففا بيانففات الدففور .. ان كففط النففوع
ناحية التحميل المااي والموءوعي ، ايءا  ان نبيعة التعامل  ي كل نوو تختمف  عفن االخفر بنبيعفة مفهفوم محفرك البحفث 

عهفا ال ي يعمل بنريقج اليج خالدج تعتما عمى برامج  طث  في اءفا ة وتنهفيم وتحميفل ممففات العنكبوتيفج عمفى اخفتط  انوا
الموءوعيج والشكميج خط  ما توجا عميج طواعا البيانات من التاخل البشري  ي معهم اجرا اتها م فل تحفايث طاعفا  بيانفات 
باءففا ة المعمومففات اليهففا وتنهففيم مجموعففات الممفففات التففي تففاخل  يهففا ، خففط  مرحمففة البحففث  انهففا عمففى  ففرار محركففات 

 اليات بحث مختمفج . البحث توكل بها ا تراتيجيات بحيث تتكون من
تت اوا الدور الرطميج عمى العنكبوتيفج مفع انفواو الو فا ن االخفرا  في الحاجفج الفى التودفي  المفااي والموءفوعي. ومفن 
الممكن ان تكون الدور الرطميج هنا م اال لتناول التحميل المااي والموءوعي لمو ا ن االخرا . حيث ان جميع ممفات الدور 

يفففج مفففع اخفففتط  موءفففوعاتها  العمميفففج والنبيعيفففج واالعطميفففج( تت فففاوا  فففي الودففف  المفففااي لمخدفففا ل الرطميفففج عمفففى العنكبوت
. اال ان التحميفل الموءفوعي يختمف  مفن نفوو الفى اخفر مفن HTMLالرطميج وحقول الترمي  ااخل ممفات لغة الترمي  المعياريج 

لموءوعي لها  ان الدورع التي تعتما عمفى حا فة النهفر الدور. اال ان الدعوبج  ي تناول مختم  االنواو تاتي  ي التحميل ا
تحتوي عمى  ط ة م تويات من التحميل الموءوعي. االول يتم ل  ي العنادر اال ا يج المكونج لمدورع التي تقع عميها العين 

م ففتوا ال الففث  هففو اول مففا تففرا الدففورع. امففا ال ففاني  ففي العنادففر ال انويففج المكممففج لمدففورع وتمكففن  ففي خمفيففة الدففورع. امففا ال
الخففال بففالمعنى والمفففاهيم التففي تحتويهففا الدففورع والتففي تشففترك كففل العنادففر  ففي التعبيففر عنهففا وبفف لك  ففان الدففورع والدففوت 

 .ما  ي موادفات الشكل والمحتواوالفيايو ينتهر من يتبن البحر به
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 -: Mp3 search enginesثالثا : محركات بحث الصوت 
اشفهر واب فن لمتعامفل مفع المو فيقى عمفى العنكبوتيفج ،  ءفط عفن ترميف  الدفوت هف ع  Mp3تعا ممفات الدفوت هفي 

الممفففات و ففين ايءففا بوجففوا مففاا محففاوا مففن البيانففات ، هفف ع الممفففات ت ففمع مففن خطلففج باءففا ة نففل او كممففات وحقففول 
ي عمفى حقفل لودف  يحتو  formats، وتوجا لم ل ه ع الممفات العايا من االشكال  meta dataمداحبة لممفات الدوت 

 المااع الدوتيج با تخاام الكممات المفتاحيج لها .
 فففي شفففكمها االدفففمي ال تحتفففوي عمفففى م فففا ة لكتابفففة حقفففول الودففف  ، تجمفففع هففف ع  Mp3ان ممففففات ال  -: ID3V1 - أ

اللبففوم، المففااع الدففوتيج، ا ففم المنففر ، االحقففول مختمفف  البيانففات البيمو را يففج عففن المففااع الدففوتيج م ففل عنففوان  اال نيففة او 
، الففخ ، وننيفج ...الكيموبايففت لكتابفة نفوو المففااع، مو فيقى كط فيك، روك، رطففل (1، وم فا ة  التعميفق، ال فنج، تفاريخ النشففر

 . ع م ار الدوت عمى القرل الممي رباءا ة معمومج عن ر  ID3V1وما لبث ان تنور المعيار الى شكمج 
  - ID3V2  :ومن خطلها توءفع البيانفات البيمو را يفج الخادفج بالمفااع  وهنا يتم بوءع اشار  تنا   كل حقل عمى حاع

 . ID3V1، وان ال توءع طبل الدوت  ي المم  الحاوي لها بعك  ما كان عميج  ي   ID3V2الم موعج هي 

 -: Animation search enginesرابعا : محركات بحث المواد الحيويو 
الليج  في التعمفيم والبحفث ، حيفث ال يوجفا لم فل هف ع المفواا ادفول لقا ارتبن ههور المواا الحيويج با تخاام الحا بات ا

 تقميايج م ل باطي الو ا ن االخرا .
نف  المقاار من االهتمام ال ي تنا   االنواو االخرا من محركات بحفث  Animationوال تمقى مواا الر وم الحيويج 

ممف  الر فوم الحيويفج ، اال القميفل الف ي يبحفث ااخفل العنكبوتيج ،  ط تتيع محركات البحفث امكانيفة البحفث المتخدفل  في 
هفف ا النففوو مففن الو ففا ن ، وطففا يرجففع ال ففب  الففى طمففة تواجففا هفف ا النففوو مففن الممفففات عمففى العنكبوتيففج  لففك ال محركففات البحففث 

ا النفوو تعمل مع مختم  انواو الممفات التي توجا عمى العنكبوتيج بنف  المعايير واالجفراءات ممفا يعنفي ان طدفور بحفث هف 
 يرجع الى تواجا ممفات الر وم الحيويج  ي الشكل الرطمي  ي نناق بي ة العنكبوتيج .

 (7نماذج من محركات بحث الوسائط المتعدده : )
 انفففج ال ( عمفففى مجموعفففج كبيفففرع مفففن ممففففات الو فففا ن المتعفففااع ، االwww.Lycos.comيشفففتمل محفففرك  -: Lycosاوال : 

يعتما عمى اليج بحث متقامج كتمك التي توجا  ي  يرع من محركات البحث االخفرا ، ي فير هف ا المحفرك و فق نبيعفة عمفل 
او  فففير التعففار   Crawlerمحركففات البحففث العامففج باالعتمففاا عمففى عنادففر عممففج الفف طث، االول وهففي برنففامج ال احفف  

ميففل االولففي النففواو تمففك الدفففحات التففي تدففنفها الففى دفففحات ندففيج تخءففع لمففواا ودفففحات العنكبوتيففج المختمفففج ،  ففم التح
لمبحث العام او تمك التي تنارج ا فل احا انواو ممفات الو ا ن المتعااع ،  م تكش  تمك الدفحات بفالتعر  عمفى الكممفات 

ء تمك الممفات بح   الكممات الاالج عمى محتوا المااع  واء المر يج او الم موعج ، يمي  لك اور اليات البحث  ي ا تاعا
 المفتاحيج الااخمج  ي ا تراتيجية البحث .

عففة نففوو و ففن المعمومففات موءففع عمففى اليففات بحففث متقامففج تختمفف  بنبي Altavistaيعتمففا محففرك  -: Altavista  انيففا :
الفى  Waveاو  AUاو  A1FF،  عمى  بيل الم ال  انج  ي حالة بحث ممفات الدوت يقام الية اختيار نوو المم  البحث

، اليففات م ففل لففون الدففورع نففوو الدففورع انففج يقففام  Imagesجانفف  ممفف  تشففغيل ممفف  الدففوت . امففا  ففي حالففة بحففث الدففور 
 دور  وتو را يج او ر ومات .

 all theمحفرك البحفث المتعفاا  http://www.Multimedia.altheweb.com  fastتتبفع ااا  بحفث  -: Fast ال فا : 

web   حيفث ال ،fast  الو فين الم ف ول عفن بحفث ممففات الو فا ن المتعفااع مفن دفور و يفايو ودفوت ، وال تختمف  هف ع
االاا   ففي بحففث ممفففات الو ففا ن عففن م يطتهففا ال ففابقج مففن محركففات البحففث  ففي العمففل  ففواء كففان التجميففع لهفف ا النففوو مففن 

 ال ان االختط  طا يرجع  قن الى تغير بعم اليات البحث .الممفات او التكشي  ا

http://www.lycos.com/
http://www.multimedia.altheweb.com/
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، وهفففو مفففن المحركفففات م محركفففات بحفففث الدفففور عمفففى االنترنفففتمفففن اهففف www.ditto.com dittoيعفففا -: Dittoرابعفففا : 
 يففج والر ففومات والموحففات الفنيففج المتخددففج شففكل الدففور ، يبحففث المحففرك  ففي انففواو مففن الدففور م ففل الدففور الفوتو را

برنامج ال اح   ي تكفوين مجموعاتفج واالءفا ج الفى طواعفا   Dittoي تخام  Imageو يرها من العنادر المكممج لمدنمع 
ل مراحفل تحميفل محتففوا البيانفات حيفث يحفاا برنففامج ال احف  محتفوا الدفففحات حاي فة االلتقفان وهففو االجفراء الف ي يعتبففر او 

، هفف ا الفى جانف  االعففطن عمفى تحايففا مففات التفي يمكفن ا ففترجاو الدفور بهفاتعففر  عمفى مجموعفة الكم، والدففحات الدفور
 .عاليج من الاطج  ي بحث الم تفيا ، مما يمكن من شانج تحقيق ارججمج لمجموعة الدور موءع اال تاعاءماا الد

. ويتيع   عمى المحتوا الموءوعيعر ان ما  بق يعني ا تخاام المحرك لمجموعج من الكممات التابعج لمدورع  ي الت
محرك البحث التدفع الموءوعي العام  ي اال ترجاو ،  ءط عن امكانية البحث بالكممات المفتاحيفج ، وان كفان الم فتفيا 
يعتقففا انهففا ا ففمو  اال ففترجاو الر ي ففيج لدففور  طاعففا  البيانففات ، امففا عففرم النتففا ج  انففج يعتمففا عمففى شففكمين ا ا ففيين همففا 

بجان  البيانات التابعج لها ، واالخر هو عرم وحاات الدور التي تءاهي كممات البحث كمقنفات ويمكفن عرم الدور 
 التعر  عمى الدور ومن  م يمكن االنتقال الى الشكل االدمي لمدورع .

يعتبفففففر احفففففا محركفففففات البحفففففث التفففففي تخفففففتل بالبحفففففث عفففففن المفففففواا الدفففففوتيج ، محفففففرك  -: Find soundsخام فففففا : 
www.findsounds.com   مختمفف  اال ففتخاامات لكففل اعمففار م ففتخامي االنترنففت ، ويعتمففا محففرك البحففث عمففى برنففامج

ال احففف  كنبيعفففة محفففرك العنكبوتيفففج  فففي اطتنفففاء دففففحات العنكبوتيفففج ، اال انفففج يعمفففل بشفففكل متخدفففل عمفففى ممففففات المفففواا 
، and windows  ،unix، التفففي ت فففتخام مفففع ارءفففيات تشفففغيل ممففففات   Andwave  ،AU  ،A1ffالدفففوتيج م فففل 

macintosh  والتي يشيع ا فتخاامها عمفى العنكبوتيفج ، يعتمفا هف ا المحفرك ايءفا عمفى الكممفات التابعفج لممفااع الدفوتيج  في
بحفث الماخمففج ممففات الدففوت عمفى العنكبوتيففج ال فتخاامها  ففي عمميفة التكشففي  ومفن  ففم ا فتاعاء الدففوت بح ف  كممففات ال

مففن جانفف  الم ففتخام . امففا عففرم النتففا ج  انففج يتم ففل  ففي عففرم العشففر وحففاات االولففى مففن مجموعففة النتففا ج التففي نابقففت 
 .النتا ج االخرا او  تع مم  الدوتكممات البحث الى جان   لك  ان واجهة النتا ج تتءمن خيارات االنتقال دفحات 

 
 : االستنتاجات

 ت  ي البحث  قا تودل الى مجموعج من اال تنتاجات اهمها ما ياتي :من خطل ا تعرام المعموما
ان التعففاا والتنففوو  ففي اشففكال و ففا ن المعمومففات الرطميففج المر يففج التففي ا ر تهففا بي ففة الويفف  ، يحتففاج بففاورع الففى تكففرار  -1

تنهفيم وا فتاعاء هف ا الكفم  الارا ج ااخل عمم المكتبات والمعمومات لمخروج باالنر والمعفايير التفي يمكفن بهفا بنفاء موادففات
لكا فففة  الها فففل والمتنفففوو مفففن اوعيفففة المعمومفففات ويفففرتبن بففف لك ان المفهفففوم العفففام لطنترنفففت انمفففا هفففو مدفففار معمومفففات شفففامل

 .المعمومات بمختم  اشكالها
عفام ان التنامي ال ريع لمحتوا االنترنت طا ا ر عمى مطحقة تنور وتعاا و ا نج الندفيج والدفوتيج والمر يفج يعكف   -2

 كفاية هي ج واحاع لرعاية تنهيم المعمومات عمى االنترنت .

تعمل جميع محركات البحث با تخاام اليج واحاع لتنهيم وبحث مداار الوي  ، و لك عمفى الفر م مفن اختيفار و فا ن  -3
ج  رعيففج حمففل المعمومففات وتعففااها ااخففل الو ففين الواحففا . واكففا  لففك التوحففا  ففي بنففاء محركففات البحففث اعتمااهففا عمففى بففرام

 لجمع وتنهيم وبحث معمومات الوي  المختمفج ، تعمل ه ع البرامج باليات مخددج ال ترجاو الندول .

-%92  تتباين معاالت الجوا   ي المحتوا الموءوعي لمحركات البحث  ي المواطع النبية العربية وتراوحت ما بين -4
لكفل  %(29-%89  جوا  التدميم تراوحت مفا بفين  ي حين كانت  ي لكل من مدر و وريا وال عواية والج ا ر. %(59

http://www.ditto.com/
http://www.findsounds.com/
http://www.findsounds.com/


 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             3/ العدد
     

 181 

لكفل مفن مدفر وال فعواية  %(89-%133  من  وريا ومدر والج ا ر.اما معاالت النفا  الى المواطفع  قفا تراوحفت مفا بفين
 والج ا ر.

 كمففا تتبففاين معففاالت الجففوا   ففي المحتففوا الموءففوعي لمحركففات البحففث  ففي المواطففع الهنا ففية العربيففة وتتففراوح مففا بففين -5
لكفل  %(22-%89   ي حين كانت  ي جوا  التدميم تتراوح ما بين لكل من  وريا وال عواية واالمارات. %(19-89% 

لكفففل مفففن  فففوريا  %(29-%133مفففن  فففوريا وال فففعواية واالمارات.امفففا معفففاالت النففففا  الفففى المواطفففع  قفففا تراوحفففت مفففا بفففين  
 وال عواية والج ا ر.

يحة الففى المدففاار االلكترونيففة لكففل مففن مقففاالت الففاوريات والكتفف  وا ففتخاام لبيففان االشففار  الدففحisoا ففتخام معيففار  -6
 القوا م الببميو را ية.

 
 :وتتحدد في االتي التوصيات:

يحتفففاج اخدففففا ي المعمومفففات معر ففففة ماهيفففة محركففففات بحفففث الو ففففا ن المتعفففاا  لبيففففان كيفيفففة تنهففففيم المعمومفففات عمففففى  -1
ى محركات بحث العنكبوتيفة بدفور  عامفة التفي تختمف  بفاورها ونبيعتهفا عفن العنكبوتية واالمر يمكن ان يقال عنا العمل عم

 طواعا البيانات  ي العنكبوتية.

ت تخام اوعية المعمومات  و االشكال المختمفة عمى العنكبوتية م ل الفيايو والدور والدوت التي ما  الفت  في حاجفة  -2
 طمي  ي بي ة العنكبوتية .الى التودي  والتفعيل  واء  ي شكمها التقمياي او شكمها الر 

ان معيار تقييم ا تخاام المداار االلكترونية تتباين مفن اولفة الفى اخفرا والتفي تتم فل  في جفوا  المحتفوا الموءفوعي  -3
او جوا  التدميم او ال رعة  ي الاخول الى المواطع واحيانا اخرا تتباين من موءوو الى اخر وح   متتنمبات الموءفوو 

 الر ي ية .

 ففتخاام االشففار  الدففحيحة الففى المدففاار االلكترونيففة لتفعيففل وبيففان انففواو محركففات البحففث الم ففتخامة  ففي امكانيففة ا -4
 الموءوو الواحا.
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