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مقدمه
زض حبَ حبضط ٔیّیبضزٞب نفحٚ ٝة ،حبٚی اعالػبت فطاٚا٘ی زض حٛظٜٞبی ٔتفبٚت
ضٚی وبضٌعاض ٞبی ٔرتّف زض ؾغح خٟبٖ لبثُ زؾتطؾی ٞؿتٙس ٘ .طخ ضقس اعالػبت
ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝأطٚظٛٔ ٜضٛع ٘ح ٜٛزؾتطؾی ٔ ،سیطیت  ٚزؾت ٝثٙسی اعالػبت
ثؿیبض خسیتط اظ ٔم ِٝٛخٕغ آٚضی اعالػبت اؾت.
ضقس ضٚظافع ٖٚوبضوطز ایٙتط٘ت زض فضبی تجبزَ اعالػبت ٘ ٚمف ا٘ىبض٘بپصیط
ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛزض ضاٞجطی وبضثطاٖ فضبی ٔدبظی ثٝ

ٔمهس ٔٛضز ٘ظط ،إٞیت

پطزاذتٗ ث ٝآٖ ٞب ضا ثٛضٛح تجییٗ ٔی وٙسٛٔ .تٛض خؿتد ، ٛؾب ٔب٘ٝای اؾت و ٝثٙٔٝظٛض
یبضی وبضثطاٖ زض خٟت یبفتٗ اعالػبت ٔس ٘ظط زض ثیٗ ثیقٕبض نفح ٝایٙتط٘تی عطاحی
قس ٜاؾت  .أطٚظ ٜاثعاضٞبی وبٚـ ٚتحّیُ اعالػبتٕٞ ،چٛٔ ٖٛتٛضٞبی خؿتد ٛاظ
خبیٍبٕٟٔ ٜی زض ایدبز أىبٖ ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی اعالػبتی وبضثطاٖ ثطذٛضزاض ٞؿتٙس.
ٔٛاضزی ٕٞچ ٖٛضطٚضت حفظ أٙیت اعالػبت زض ٔٛاخ ٟٝثب ضفتبض ٔٛتٛضٞبی
خؿتد ٛؾجت ٔی قٛز تب ایس ٜایدبز ٔٛتٛض خؿتدٛی ّٔی ث ٝنٛضت خسی ثطای ٞط
وكٛض ّٔ ٚت ذٛاٞبٖ حفظ اؾتمالَ ٔغطح ثبقسِ .صا زض ضاؾتبی ثطلطاضی أٙیت فضبی
تجبزَ اعالػبت ،ضطٚضت ایدبز ٔٛتٛض خؿتدٛی ثٔٛی ؤ ٝالحظبت پسافٙس غیط ػبُٔ
زض عطاحی  ٚؾبذت آٖ ضػبیت قس ٜثبقس احؿبؼ ٔیقٛز.
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فصل 1

زض ایٗ ثرف ٔؼٕبضی وّی ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی ایٙتط٘ت ضا ث ٝعٛض اخٕبِی ٔٛضز
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ثطضؾی لطاض ٔیزٞیٓ.
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ٔسَ .1قٕبی ؾغح ثبالی ٔٛتٛض خؿتدٛ

مروری بر ساختار كلي یك موتور جستجو
اوثط ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛاظ ٔؤِفٞ ٝبی ٚة ذع

 ،قبذهٍصاض

تمؿیٓوٙٙس ٜأىب٘بت تكىیُ قسٜا٘س ٕٝ٘ٛ٘ .ایٗ ٔؼٕبضی زض ؾبٔب٘ٝ

 ،خٛیكٍط ٚ
ٞبیی ٔب٘ٙس

 FAST ٚ Google ،Altavistaزیسٔ ٜیقٛز.

ٔسَ  .2ؾبذتبض وّی ،اخعا  ٚاضتجبعبت ٔٛتٛض خؿتدٛ

ٕٞبٖعٛض و ٝزض قىُ فٛق زیسٔ ٜیقٛز ٔؤِف ٝوٙتطَ ٚة ذع ٔؿئٔ َٛؿیطزٞی
ث ٝػّٕیبت ٚة ذع اؾت؛ ٔؤِف ٝقبذم ٌصاض تٕبٔی پی٘ٛس ٞبی نفحبت ضا ثیطٖٚ
وكیسURL ٚ ٜای وٞ ٝطیه اظ نفحبت زض آٖ زیس ٜقسٜا٘س ضا ثجت ٔیوٙس ٚ
ٔؤِف ٝتحّیُ ٔدٕٛػٔ ٝؿئ َٛایدبز قبذمٞبی ٔتٛٙع زیٍط اؾت.
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6
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قبذم ؾٛزٔٙسی زض ٔسَ  2تٛؾظ ٔؤِف ٝتحّیُ ٔدٕٛػ ٝایدبز قس ٜاؾت.
ثطای ٔثبَ ایٗ قبذم أىبٖ زؾتطؾی ث ٝنفحبت حبٚی ٔغبِت ٔ ٚ ٟٓیب حبٚی
ثیف اظ چٙس ػىؽ ضا ٔیزٞسٔ .رعٖ نفحبت

زض ظٔبٖ ٚة ذعی ٚ

قبذمٌصاضی ،نفحبتی ضا و ٝاظ ٚة ٔیٌیطز زض پبیٍبٔ ٜطثٛع ٝشذیطٔ ٜی وٙس.
ٔؤِفٛٔ ٝتٛض پطؼ  ٚخٔ ٛؿئ َٛزضیبفت زضذٛاؾت ٞبی وبضثطاٖ اؾت .ثب تٛخ ٝثٝ
حدٓ اعالػبتی ٚة  ٚایٙى ٝوبضثطاٖ ٔؼٕٛالً یه یب زِ ٚغت ضا خؿتدٔ ٛیوٙٙس،
ٔؤِف ٝضتجٝثٙسی ٘مف ٕٟٔی ضا زض ا٘دبْ یه خؿتدٛی ٔغّٛة ایفب ٔیوٙس .زض
ازأ ٝثطای ٞطیه اظ اخعای ٔؼٕبضی تؼطیف ٔرتهطی آٚضز ٜقس ٜاؾت.
ٚة ذع
ٔؤِف ٝخٕؼأٚضی ٔؿتٙسات اظ ٚة اؾت .خٟت خٕغآٚضی ٔؿتٙسات چٙسیٗ
ضٚـ اثتىبضی  ٚاٍِٛضیتٕی ثطای ٚة ذعٞب ٚخٛز زاضز و ٝاوثط آٖٞب ٔجتٙی
ثط تؼمیت پی٘ٛسٞب زض اؾٙبز اثط ٔتٙی ٞؿتٙس .یه ٚة ذع ثب ٘بْٞبی ٔرتّفی
ٔب٘ٙس ػٙىجٛت  ،ضثبت  ،حكط ٚ ٜقبذهٍصاض ذٛزوبض قٙبذتٔ ٝیقٛزٚ .ة
ذعٞب یه وپی اظ نفحبت ٔطٚض قس ٜضا ایدبز  ٚشذیطٔ ٜیوٙٙس ٍٙٞ ٚبٔی
و ٝنفحبت ضا ٔطٚض ٔیوٙٙس ،اثط پی٘ٛسٞبی ٞط نفح ٝضا قٙبؾبیی وطزٚ ٜ
آٖٞب ضا ث ٝفٟطؾت ذٛز اضبفٔ ٝیوٙٙس.
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زاْ ػٙىجٛت یب زاْ ٚةذع یىی اظ آؾیجپصیطیٟبی ایٗ ٔؤِف ٝاؾت وٝ
قبُٔ ٔدٕٛػٝای اظ نفحبت ٚة ٔیكٛز و ٝث ٝنٛضت ػٕسی یب غیطػٕسی
ٚةذع ضا ثب ثیٟ٘بیت زضذٛاؾت ٔٛاخٔ ٝیوٙٙس .ضٚـٞبی ػٕٔٛی زاْ
ػٙىجٛت ػجبضتٙس اظ:
 oاؾتفبز ٜاظ نفحبت پٛیب ٔب٘ٙس تمٛیٓ و ٝتؼساز ثیٟ٘بیتی نفح ٝایدبز
ٔیوٙٙس وٚ ٝةذع ثبیس آٟ٘ب ضا ز٘جبَ وٙس.
 oاؾتفبز ٜاظ نفحبتی و ٝثب تؼساز ظیبزی وبضاوتط پط قسٜا٘س وٝ
ن٘س.
تحّیٌُط ِغٛی نفح ٝضا ثب ٔكىُ ضٚثطٔ ٚی ٖ
قبذهٍصاض
ٔؤِفٟبی اؾت ؤ ٝدٕٛػٝای اظ اؾٙبز  ٚزازٜٞب ضا اذص  ٚقبذم لبثُ خؿتدٛ
ثطای آٟ٘ب ٔیؾبظز.
خٛیكٍط
ایٗ ٔؤِف ٝاظ یه ؾ ٛفبیُ ذطٚخی قبذهٍصاض ضا ثؼٛٙاٖ ٚضٚزی پصیطفتٚ ٝ
اظ ؾٛی زیٍط پطؾف وبضثطاٖ ضا اظ عطیك تمؿیٕىٙٙس ٜزضیبفت ٔی

وٙس.

خٛیكٍط پطؾف وبضثط ضا ثطضٚی لؿٕتٞبیی اظ قبذمٞبیف اخطا ٔیوٙس ٚ
٘تبیح ٔطتت قس ٜاظ خؿتد ٛضا ٕٞطا ٜثب قٙبؾ ٝؾٙس  ٚأتیبظ ٔطتجظ

ثٝ

تمؿیٓوٙٙس ٜثطٔیٌطزا٘س.

Related Score
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1

تمؿیٓوٙٙسٜ
تمؿیٓوٙٙس ٜپؽ اظ زضیبفت پطؾف وبضثط ،اظ فٟطؾت خٛیكٍطٞب یىی ضا
ثطای اخطا ا٘تربة وطز ٚ ٜپطؾف ضا ثطای آٖ ٔیفطؾتس .زض ٟ٘بیت ٘یع فٟطؾت
ٔطتت ٘تبیح ضا اظ خٛیكٍطٞب ٔیٍیطز .تمؿیٕىٙٙس ٜثطای ٞط ٘تید ،ٝیه قٙبؾٝ
ؾٙس ٔٙحهط ث ٝفطز  ٚیه أتیبظ ٔطتجظ زضیبفت ٔیوٙس .فٟطؾتٞبی
خٛیكٍطٞب ثب  ٓٞازغبْ ٔیق٘ٛس تب ٘تبیح ٔطتجظ ثب أتیبظٞبی ثبالتط ث ٝوبضثط
ٕ٘بیف زاز ٜق٘ٛس.
واسط كاربری موتور جستجو
ٚاؾظ پطؾف انّی تطیٗ ثرف ٚاؾظ وبضثطی ٔٛتٛض خؿتد ٛثكٕبض ٔی آیس .ایٗ
ٚاؾظ زض ٚالغ نفحٝای اؾت و ٝوبضثطاٖ ٍٙٞبْ ٚضٚز ثٛٔ ٝتٛض خؿتد ٛآٖ ضا
ٔكبٞس ٜوطزٚ ٚ ٜاغٌبٖ ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا ٚاضز ٔیوٙٙس .اخعای انّی ایٗ ٚاؾظ
ثغٛض وّی قبُٔ یه وبزض ٔتٙی  ٚیه زوٕ ٝثطای فؼبَؾبظی آٖ اؾت.
ضػبیت ٔطاحُ چبضچٛة چٟبض ٔطحّٝای شیُ ثبػث عطاحی یه ٚاؾظ
وبضثطی ٔٙبؾت  ٚاؾتب٘ساضز ثب ٚیػٌیٞبی ٔتٛٙع زض لبِجی ؾبظٌبض ذٛاٞس قس.
فطَٔٛؾبظی  :ثطضؾی ضذسازٞبی لجُ اظ قطٚع خؿتدٛ
ػّٕیبت  :چٍٍ٘ٛی قطٚع خؿتدٛ
ثبظثیٙی ٘تبیح :ثطضؾی چیؿتی  ٚچٍٍ٘ٛی ٕ٘بیف ٘تبیح خؿتدٛ
پبالیف  :ثطضؾی اتفبلبت ثؼس اظ ثبظثیٙی ٘تبیح  ٚپیف اظ ثبظٌكت زٚثبض ٜثٝ
ٔطحّ ٝفطَٔٛؾبظی
1

Formulation
Action
3
Refinement
2
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استانداردهای كاربردی موتورهای جستجو
ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛػٕٔٛبً ثطای زضیبفت پطؾف وبضثط اظ پطٚتىُ  HTTPاؾتفبزٜ
ٔیىٙٙس .اؾتب٘ساضزٞبی ٔرتّفی زض ایٗ ظٔی ٝٙاضائ ٝقس ٜاؾت .ایس ٜانّی پكت ٕٝٞ
ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ایٗ اؾت وٞ ٝط ٔٛتٛض خؿتدٛیی ثبیس ثتٛا٘س یه فطٔت ٚضٚزی
اؾتب٘ساضز ضا لج َٛوٙس  .زض ازأ ٝثؼضی اظ ٕٟٔتطیٗ اؾتب٘ساضزٞب زض ایٗ حٛظ ٜثیبٖ
ٔیكٛز.
اؾتب٘ساضز Z39.50

 Z39.50یه اؾتب٘ساضز ثیٙبِّّٕی ثطای اضتجبط ثیٗ ز ٚؾبٔب٘ ٝضایبٟ٘بی ثٝ
ذهٛل ،وتبثرب٘ ٚ ٝؾبٔبٟٟ٘بی ٔطتجظ ثب اعالػبت اؾت .ایٗ اؾتب٘ساضز تٛؾظ
 ISO ٚ ANSI/NISOپكتیجب٘ی ٔیكٛز.
اؾتب٘ساضز SRU

ٔ SRUجتٙی ثط  RESTثٛز ٚ ٜأىبٖ تٛنیف پطؾكٟب ث ٝنٛضت ضقتٟٟبی
پطؾكی  ٚ URLث ٝظثبٖ  CQLضا ٔیسٞس؛  SRUاظ  SOAPاؾتفبز ٜوطزٚ ٜ
زض انُ ٔجتٙی ثط پطٚتىُ  HTTPاؾت.
اؾتب٘ساضز OpenSearch

ٔ OpenSearchدٕٛػٟبی اظ فطٔتٟبی ؾبز ٜثطای ث ٝاقتطاوٍصاضی ٘تبیح
خؿتد ٛاؾت  ٚقبُٔ تؼبضیف

 XMLثطای تٛنیف لبثّیتٟبی ٔٛتٛض

خؿتد ،ٛفطٔت ذطٚخی  ٚیه ظثبٖ پطؼ  ٚخٛی ؾبز ٜث ٝقىُ

ٔ URLی

قٛز.
1

Search/Retrieval via URL
Representational State Transfer
3
Common Query Language
4
Simple Object Access Protocol
2
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اؾتب٘ساضز ٔٙغ ضثبتٞب
ٔٙغضثبتٟب

لطاضزازی اؾت وٛٔ ٝتٛضٞبی خؿتد ٛضا اظ زؾتطؾی ث ٕٝٞ ٝیب

ثركی اظ یه ٚة ؾبیت ٔٙغ ٔیىٙس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝفٟطؾت تٕبٔی
نفحبتی وٕ٘ ٝیرٛاٞیٓ قبذمٌصاضی قٛز ضا ٘ٛقت ٚ ٝزض اذتیبض ػٕ ْٛلطاض
زازٞبیٓ ،اؾتفبز ٜغّظ اظ ایٗ

اؾتب٘ساضز ٔی تٛا٘س ثبػث قٛز ث ٝنٛضت

٘بذٛاؾت ٝثطذی اعالػبت ضا زض اذتیبض ٟٔبخٕبٖ لطاض ٌیطز.
اؾتب٘ساضز ACAP

 ACAPزض ذهٛل ٘ح ٜٛقبذهٍصاضی ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛثب ٕٞىبضی
٘بقطاٖ ٛٔ ٚتٛضٞبی خؿتد ٛثطای تغییط ضٚاَ تِٛیس ،ا٘تكبض  ٚاؾتفبز ٜاظ
ٔحتٛاٞبی  License-protectedضٚی ایٙتط٘ت زض ؾبَ  2007اضائ ٝقس ٜاؾت.
آینده موتورهای جستجو
اظ خّٕ ٝایسٟٞبی خسیس زض حٛظٛٔ ٜتٛضٞبی خؿتدٔ ٛیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٜ
وطز:
اضتجبط زٚعطف ٚ ٝتؼبُٔ ثب وبضثط
تٛؾؼ ٝذٛقٟجٙسی ٘تبیح لجُ یب ثؼس اظ ػُٕ خؿتدٛ
ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی چٙسضؾب٘ ٝای ثب ضٚـ پطؾٛخ ٛزض ثیٗ لبِجٟبی
ٔرتّف ثب لبثّیت پطزاظـ ٌفتبض  ٚتهٛیط

Robots Exclusion Standard
Automated Content Access Protocol
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ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی ٔؼٙبیی و ٝتٟٙب ث ٝقبذم وّٕبت ٚاثؿت٘ ٝیؿتٙس ٚ
ٔیتٛا٘ٙس ٔحتٛای نفحبت ٚة ضا زضن وطز ٚ ٜثط ضٚی آٖٞب
اؾتٙتبخبت ٔٙغمی ا٘دبْ زٙٞس .
ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی اختٕبػی وٛ٘ ٝػی اظ ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛاؾت وٝ
ٔیعاٖ اضتجبط ٘تبیح خؿتد ٛضا ثب تٛخ ٝث ٝلضبٚت یب ٕٞىبضی وبضثطاٖ
ثسؾت ٔیأٚضز.

Social search engine
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زض حبَ حبضط ثیف اظ ٛٔ 2600تٛض خؿتدٛی ؾفبضقی قس ٜزض  216وكٛض خٟبٖ

0

ٚخٛز زاضزٛٔ .تٛض خؿتدٛی ؾفبضقی قسٔ ٜیتٛا٘س یه ٔٛتٛض خؿتدٛی ّٔی،

1

موتورهای جستجوی ملي و اهمیت آنها

0

1

1

1

فصل 2

تٛخٚ ٝیػٔ ٜحتٛا یب وبضثطاٖ ث ٝیه حٛظ ٜؾبظٔب٘یٙٔ ،غمٟبی ،فطلٟبی ،ظثب٘ی ٛٔ ٚاضزی
ٞبی ٔرتّف ترههی ٘ظیط

وبضثطاٖ ذٛز ٞؿتٙس.زض ایٗ ثرف ث ٝچٙس ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛفك اظ
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1

1

1

1

ٔدٕٛػ ٝفٛق ،اـاضٔ ٜی وٙیٓ.

ٔٛتٛضخؿتدٞٛبی ّٔی اظ

1

حؿبثساضی ،وؿت  ٚوبض  ،ثٍٙبٞی  ٚؾبظٔب٘ی ،پعقىی  ٚغیط ٜزض حبَ اضائ ٝؾطٚیؽ ثٝ

1

اظ ایٗ لجیُ اؾت .أطٚظٛٔ ٜتٛضٞبی خؿتد ٛزض قبذٝ

1

ٔٙغمٝای یب ٔطثٛط ث ٝیه ظثبٖ ذبل ثبقسٚ .یػٌی انّی ایٗ ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛ

چیٗ
یىی اظ ٔٛفمتطیٗ ٔٛتٛضخؿتدٞٛبی ّٔیٛٔ ،تٛض خؿتدٛی

 Baiduزض چیٗ

اؾت .ایٗ ٔٛتٛضخؿتدٔ ٛی تٛا٘س ٚثؿبیتٞب ،فبیّٟبی نٛتی  ٚتهبٚیط ضا
وبٚـ وٙس .ثغٛض وبُٔ ظثبٖ چیٙی ضا پكتیجب٘ی وطز ٚ ٜؾطٚیؽ ٞبی ٔرتّفی
٘ظیط خؿتدٛی وتبة ٚ ٚاؾظ وبضثطی ٔٙبؾت اضائٔ ٝیوٙس.
ضٚؾیٝ
ٔٛتٛض خؿتد ٚ ٛپٛضتبَ  Yandexاظ ؾبَ  1997فؼبِیت ذٛز ضا قطٚع وطزٜ
اؾتٔ .عیت ٔ ٟٓایٗ ٔٛتٛضخؿتد ٛپكتیجب٘ی اظ ذهٛنیبت ظثبٖ ضٚؾی اؾت
 ٚپبیٍب ٜزاز ٜثعضي آٖ زض ضٚؾی ٝاؾت.
ٙٞس
ٞسف ٔٛتٛضخؿتدٔ ، Guruji ٛحه َٛؾبَ  ،2006تٕطوع ثط ٔحتٛای ٙٞسی
اؾت .ایٗ ٔٛتٛض ،أىبٖ خؿتد ٛزض ٚة ؾبیتٟب ،فیّٕٟب  ٚوؿجٛوبض ضا
ثطحؿت ٔحُ ا٘دبْ ٔی زٞس  ٚظثبٖٞب  ٚذغٛط ٔرتّف ٙٞسی ضا پكتیجب٘ی
ٔیوٙس.
ػطثؿتبٖ
ٔٛتٛضخؿتدٛی  Arabyاظ ؾبَ

 2006فؼبِیت ذٛز ضا آغبظ وطز .ایٗ

ٔٛتٛضخؿتد ٛػال ٜٚثط خؿتدٛی ٚثؿبیتٞب ،ػىؿٟب ٚ ٚیسئٞٛب،
خؿتدٛی ترههی زض ٔٛضٛػبت ٔرتّف ٘ظیط اؾالْ ضا ٘یع أىبٖ
ٔیؾبظز.
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پصیط

اهمیت ایجاد و استفاده از موتورهای جستجوی ملي
اظ ٔٙظطٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛی تٛاٖ ث ٝثطضؾی إٞیت ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی ّٔی
پطزاذت:
اؾتمالَ زض پٛیف اعالػبت قجى ٝزاذّی
ثب ایدبز قجى ٝایٙتطا٘ت ّٔی ٔیتٛاٖ ٔحتٛای اعالػبتی زاذُ وكٛض ضا ثسٖٚ
٘یبظ ث ٝقجىٟٟبی ذبضخی شذیط ٚ ٜاحهب وطزِٚ ،ی ایٗ زض نٛضتی اؾت وٝ
وبضثط آزضؼ ٔىب٘ی ؤ ٝغّت ٔٛضز ٘ظط شذیط ٜقس ٜاؾت ضا ثسا٘سِ .صا ٘یبظ ثٝ
ٔٛتٛض خؿتدٛیی و ٝثس٘ ٖٚیبظ ث ٝؾطٚیؿٟبی ذبضخی ٛٔ ٚتٛض خؿتدٞٛبی
زیٍط ثتٛا٘س ایٗ اعالػبت ضا زض اذتیبض وبضثطاٖ لطاض زٞس احؿبؼ ٔیقٛز.
ٚیػٌیٞبی ذغی  ٚظثب٘ی
ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٛتٛض خؿتدٞٛبی ؾفبضقی قسٔ ٜی تٛاٖ اظ لبثّیتٞبی ذغی ٚ
ظثب٘ی ٔطثٛع ٝخٟت ثٟجٛز ٘تبیح فطآیٙس خؿتد ٛاؾتفبز ٜوطز .ایٗ ٔٛاضز قبُٔ
ؾِٟٛت اؾتفبز ٜوبضثطاٖ  ٚثبال ضفتٗ زلت ٘تبیح پطؼ ٚخ ٛاؾت.
حفبظت اظ آثبض ازثی ،فطٍٙٞی  ٚزیٙی
زض ثؼضی اظ حٛظٟٞب ٘ظیط ٔؿبئُ زیٙی ّٔ ٚیتی ،ػّٕىطز غیطٔٙهفب٘ٛٔ ٝتٛضٞبی
خؿتد ٛزض اضائ ٝاعالػبت ث ٝوبضثطاٖ وبٔالً ٔكٟٛز اؾت .حفظ آثبض ازثی
و ٚ ٟٗوالؾیه یىی زیٍط اظ ؾطٚیؿٟبیی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س اٍ٘یع ٜؾبذت
یه ٔٛتٛض خؿتدٛی ؾفبضقی قس ،ٜثبقس .اظ ؾٛی زیٍط ثب اؾتفبز ٜاظ یه
ٔٛتٛض خؿتدٛی ؾفبضقی قسٔ ٜیتٛاٖ ٘تبیح خؿتد ٛضا ثب تٛخ ٝثٝ
خٟتزٞیٞبی فطٍٙٞیّٔ -ی تؼییٗ وطز.
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قٙبذت ٌطایف ٞبی خبٔؼٔ ٚ ٝسیطیت آٖ
ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی ؾفبضقی قسٔ ٜسیطاٖ  ٚثط٘بٟٔطیعاٖ ٔیتٛا٘ٙس
ثب تٛخ ٝث ٝزضذٛاؾتٟبی اضؾبَ قس ٜوبضثطاٖ ،ثؿت ٝثٔ ٝىبٖ  ٚؾبثمٝ
خؿتدٌٛطاٖ ،ثبظذٛضزٞبیی اظ ٚضؼیت و٘ٛٙی خبٔؼ ٝزضیبفت وٙٙس.
اثؼبز التهبزی
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت تدبضی ٔٛتٛضٞبی خؿتدٙٔ ٚ ٛبثغ زضآٔسی آٖ ٞب اظ ٔحُ
ٞبیی ٘ظیط فطٚـ تجّیغبت  ٚاضائ ٝؾطٚیؿٟبی خب٘جی ث ٝوبضثطاٖ ،زض
وكٛضٞبی ٔرتّف اظ ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛثطای حٕبیت اظ وؿجٛوبض ٔحّی
ذٛز اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
چند نمونه از موتورجستجوهای داخلي
زض ایٗ لؿٕت خٟت آقٙبیی ثب ٚضغ فؼّی وكٛض زض ایٗ حٛظ ٜچٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی زاذّی ضا ٔؼطفی ٔ ٚرتهطاً ثطضؾی ٔیىٙیٓ.
ثٍطزیٓ
ایٗ ٔٛتٛض خؿتد ٛؾؼی وطز ٜاؾت ٔكىالت ٔٛخٛز زض زیٍط ٔٛتٛضٞبی
خؿتد٘ ٛظیط ٌ ٌُٛزض ٔٛضز ٔت ٖٛفبضؾی ضا حُ وٙس .اظ خّٕ ٝایٗ أىب٘بت
ٔیتٛاٖ ث ٝپكتیجب٘ی اظ ػٍّٕطٞبی فبضؾی ٔثُ

"" ٚ "ٚیب" ،قٙبؾبیی

وبضاوتطٞبی ٔرتّف ثطای ٕ٘بیف یه حطف ٚ ،حصف وّٕبت ٔكبث ٝفبضؾی
اقبض ٜوطز.
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پبضؾیه
ؾبیت پبضؾیه زض اضزیجٟكت  ٚ 1381ثب ٞسف ایدبز ذسٔبت خؿتد ٛثٝ
اضؾیظثب٘بٖ ؤتؾیؽ قسٜاؾت .خؿتدٌٛط پبضؾیه یه اثط ٔٛتٛضخؿتدٛ
ف
اؾت.

ضیؿٕٖٛ
ایٗ ٔٛتٛضخؿتد ٛقبذهٟبیف ضا ذٛز ٔیؿبظز ٔ ٚجتٙی ثط ٔٛتٛضخؿتدٛی
 Link.irثطای قٙبؾبیی ؾبیتٟبی ٔٛضز

زیٍطی ٘یؿت .ضیؿٕ ٖٛاظ ؾبیت
ثطضؾی اؾتفبزٔ ٜیىٙس.

ٛ٘ Meta Search Engineػی ٔٛتٛض خؿتد ٛاؾت و ٝزضذٛاؾت وبضثطاٖ ضا ث ٝچٙسیٗ ٔٛتٛض
خؿتد ٛیب پبیٍب ٜزاز ٜفطؾتا ز ٚ ٜپؽ اظ خٕغآٚضی ٘تبیح  ،آٟ٘ب ضا تحت یه فٟطؾت یب ثط اؾبؼ
ٔٙبثغقبٖ ٕ٘بیف ٔیزٞس.
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پدافند غیرعامل و سامانه موتور جستجوی اینترنت
ٔٛتٛضٞبی خؿتد٘ ٛمف ثؿعایی زض ضإٙٞبیی وبضثطاٖ ثٔ ٝحتٛای ٔٛضز ٘ظط  ٚتىٕیُ
ض٘ٚس اضائ ٝوبال ،ذسٔبت ٔ ٚحتٛا ث ٝنٛضت ایٙتط٘تی ایفب ٔی

وٙٙس .لغغ یب تحطیٓ

ؾطٚیؽ ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛػٕالً زؾتطؾی وبضثطاٖ زاذّی ث ٝؾبیتٞبی زاذّی ٚ
ذبضخی  ٚزؾتطؾی ؾبیتٞبی زاذّی ث ٝوبضثطاٖ زاذّی  ٚذبضخی ضا لغغ ذٛاٞس
وطز .اظ ؾٛی زیٍط ثب تٛخ ٝث ٝوبضوطز ایٗ ؾبٔب٘ٞ ٝب ضٚظا٘ ٝزازٜٞبی فطاٚا٘ی اظ ٘حٜٛ
خؿتدٛی افطاز٘ ،یبظٞب  ٚتٕبیالت آٟ٘ب زض اذتیبض ؾطٚیؽ زٙٞسٌبٖ لطاض ٔی ٌیطز .ایٗ
ٔٛضٛع ضطٚضت عطاحی  ٚپیبز ٜؾبظی ٔٛتٛضٞبی خؿتدٛی ثٔٛی ّٔ ٚی وبضا،
ٔغٕئٗ  ٚپبیساض ضا ٘كبٖ ٔی زٞس ،زض غیط ایٗ نٛضت ا٘جبقت شیمیٕتی اظ اعالػبت
ٔطثٛط ث ٝفضبی زاذّی ،عطظ فىط  ٚتّمی ٔطزْ زض ٔٛضٛػبت ٔرتّف ٛٔ ٚاضزی اظ
ایٗ زؾت ث ٝضاحتی زض اذتیبض ثیٍبٍ٘بٖ لطاض ٔیٌیطز.
ثب تٛخ ٝث ٝقطایظ حبضط٘ ،ىبت شیُ خٟت حفظ حطیٓ قرهی وبضثطاٖ زض
ٍٙٞبْ اؾتفبز ٜاظ ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛاضائٔ ٝیقٛز:
ػسْ اؾتفبز ٜاظ ؾطٚیؿٟبی حؿبة وبضثطی زض ظٔبٖ خؿتدٛ
ػسْ اؾتفبز ٜاظ ؾطٚیؿٟبی خؿتدISP ٛ
تغییط  IPیب اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٟٟٔبی ٔرفی وٙٙسIP ٜ

خٌّٛیطی اظ ثجت ٞCookieب اظ عطف ٔٛتٛض خؿتدٛ
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مالحظات پدافند غیرعامل در طراحي موتور جستجوی ملي
٘ىت ٟٓٔ ٝزض عطاحی یه ٔٛتٛض خؿتدٛی زاذّی ػال ٜٚثط وبضایی  ٚپبیساضی،
ٔٛفمیت زض خصة وبضثطاٖ اؾتٕٞٝ٘ٛ٘ .بی ٔكبث٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت وٛٔ ٝتٛضٞبی
خؿتدٛی ٔٙغم ٝای تٟٙب ظٔب٘ی تٛا٘ؿتٝا٘س ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔغطح خٟب٘ی ضلبثت وٙٙس
و ٝاظ ٔعیت ٞبی ذبل ٔٙغم ٝای ٘ظیط ظثبٖ ،وتبةٞب  ٚذسٔبت ٔحّی ثٟط ٜوبفی
ثطز ٜثبقٙس .زض ازأ ٝثطذی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔالحظبت پسافٙس غیط ػبُٔ زض عطاحی
ٔٛتٛضٞبی خؿتد ٛزض وكٛض ثیبٖ قس ٜاؾت.
اظ فٙبٚضیٞبی غیطثٔٛی و ٝوس آٖ لبثُ زؾتطؼ ٘یؿت اؾتفبز٘ ٜكٛز.
ٕٞچٙیٗ اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی ٔتٗ ثبظ ث ٝتٟٙبیی وبفی ٘یؿت ثّى ٝثبیس اظ
ضٚـٞبی ثٟیٝٙؾبظی وسٞب  ٚاضبف ٝوطزٖ ثؿتٞٝب  ٚؾطٚیؽٞبی أٙیتی
ؾرت افعاضی یب ٘طْافعاضی ثٔٛی ث ٝاخعا ،ثؿتط ٔؼٕبضی  ٚاضتجبعی آٖ ٘یع
اؾتفبز ٜوطز.
ثٙٔ ٝظٛض حفظ أٙیت اعالػبت تجبزَ قس ٜثیٗ اخعای ٔٛتٛض خؿتد ٛثبیس
اظ اؾتب٘ساضزٞب  ٚپطٚتىُٞبی أٙیتی ثٔٛی اؾتفبز ٜقٛز .زض غیطایٗ
نٛضت ٟٔبخٓ ثیٗ ضأ ٜیتٛا٘س زازٜٞبی ٔٛضز خؿتد ٛضا قٛٙز وطزٚ ٜ
ث ٝتحّیُ خؿتدٛی افطاز زؾت یبثسٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛا٘س زض ٘تبیح
خؿتدٛی افطاز تإثیط ٌصاقت ٚ ٝزازٜٞبی تجبزَ قس ٜضا تحطیف وٙس.
پطٚتىُ اؾتفبز ٜقسٔ ٜیتٛا٘س اظ اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی زاذّی ٚ
ذبل ؾبظٔبٖ اؾتفبز ٜوٙس.
ٔىب٘یعٟٔبی ٔٙبؾت ثطای حفظ اٍِٛضیتٕٟبی اؾتفبز ٜقسٔ ٚ ٜحطٔب٘ٝ
ٔب٘سٖ ٔؼٕبضی ٘طٔبفعاض اػٕبَ قٛزٟٔ .بخٕبٖ ٞ ٚطظٍ٘بضٞب ثب زاقتٗ
اعالػبت زلیك اظ اٍِٛضیتٕٟب ٔ ٚؼٕبضی ٔٛتٛض خؿتد ٛضاحتتط
ٔیتٛا٘ٙس ث ٝآٖ حّٕ ٝوطز ٚ ٜآٖ ضا اظ وبض ثیب٘ساظ٘سِ .صا ایٗ ٘ىت ٝ٘ ٝتٟٙب
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ثبیس زض عطاحی ٘طْافعاض ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز ثّى ٝتیٓ عطاحی ٚ
پكتیجب٘ی آٖ ٘یع ثبیس آٔٛظـٞبی الظْ ضا زیس ٜثبقٙس  ٚزض حفظ ٔؿبئُ
أٙیتی آٖ حساوثط تالـ ذٛز ضا ثىٙٙس.

ٔالحظبت پسافٙس غیطػبُٔ زض ثؿتطٞبی ٘طْافعاضی ٘ظیط پبیٍب ٜزاز،ٜ
ٔؿتٙسات ،ؾیؿتٓػبُٔ  ٚوبضٌعاض ٚة ثبیس ضػبیت قٛز .اظ آ٘دبییىٝ
وبضوطز ٔٛتٛض خؿتدٚ ٛاثؿت ٝث ٝؾبٔب٘ٞ ٝبی ٘طْافعاضی  ٚؾرتافعاضی
ثؿتط آٖ اؾت ،ػسْ ضػبیت ایٗ ٔالحظبت أٙیت  ٚپبیساضی ٔٛتٛض
خؿتد ٛضا ثب ذغط ٔٛاخٔ ٝیوٙس.
ٔٛتٛض خؿتد ٛثطای اضائ ٝؾطٚیؽ ذٛز ٘جبیس ث ٝوبضٌعاضٞبی ذبضج
وكٛض  ٚتٟٙب ثٔ ٝحتٛای ذبضخی ٚاثؿت ٝثبقس .ثسیٗ ٔٙظٛض ٔبقیٗٞبی
وبضٌعاض ٔٛتٛض خؿتد ٛثبیس زض زاذُ وكٛض ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝثٝ
پیبزٜؾبظی قجى ٝایٙتطا٘ت ّٔی ،ذسٔتزٞی ٔٛتٛض خؿتد٘ ٛجبیس ٚاثؿت ٝثٝ
قجى ٝاضتجبعی ذبضج اظ قجى ٝزاذّی ثبقس .ایٗ ذٛز أىبٖ ذطٚج
تطافیه زاز ٜاظ ٔطظٞبی وكٛض ضا وبٞف زازٔ ٚ ٜیتٛا٘س ثبػث افعایف
أٙیت زازٜٞب قٛز.
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ٔؼٕبضی ٔٛتٛضخؿتد ٛثبیس لبثّیت تٛظیغ قسٖ  ٚتىطاضپصیطی زض
ٔؤِفٞٝبیی ٔب٘ٙس ٚةذع ،قبذمٌصاض  ٚؾبٔب٘ ٝشذیطٜؾبظی ضا زاقتٝ
ثبقس .تىطاضپصیطی اخعای ٔؼٕبضی خٟت افعایف وبضایی ،خٌّٛیطی اظ
اقجبع قسٖ  ٚافعایف پبیساضی ؾبٔب٘ ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ثب تٛظیغ وطزٖ
زازٜٞب زض وبضٌعاضٞبی ٔرتّف پبیساضی ؾبٔب٘ ٝافعایف ٔییبثس .آ٘چ ٝوٝ
زض ٍٙٞبْ تٛظیؼپصیطی اظ زیسٌب ٜأٙیتی ٔ ٟٓث٘ ٝظط ٔیضؾس حفظ
یىپبضچٍی  ٚخبٔؼیت زض ٍٙٞبْ تٛظیؼىطزٖ فؼبِیتٞب ٚ ٚظبیف اؾت تب
ثتٛاٖ تؼبزِی ثیٗ ؾطػت  ٚزلت  ٚأٙیت ایدبز وطزٛٔ .تٛضٞبی خؿتدٛ
حتی ثب زاقتٗ ثركی اظ زازٜٞبی ذٛز ٘یع ثبیس ثتٛا٘ٙس ث ٝپطؾفٞبی وبضثط
پبؾد زٙٞس.
زض ٍٙٞبْ ٔٛاظیؿبظی  ٚتىطاضٔ ،ؤِفٟٟبی ٔٛتٛض خؿتد ٛثبیس زض ٔٙبعك
خغطافیبیی ٔرتّف پطاوٙس ٜقٛز .ایٗ ػُٕ زض وٙبض اؾتمالَ ٔؤِفٞٝب ٚ
ٔمبٔٚت زض ثطاثط ذطاثی یه یب چٙسیٗ خعء ٔٛتٛض خؿتد٘ ٛمف ثؿعایی
زض افعایف پبیساضی ؾبٔب٘ ٝذهٛنبً زض خًٞٙبی فیعیىی زاضز.
ضزٌیطی  ٚتحّیُ پطؾكٟب  ٚضفتبض وبضثط زض ٔٛتٛض خؿتد ٛتٟٙب ثطای
افطاز ٔدبظ ٕٔىٗ ثبقس .اعالػبت آٔبضی  ٚتحّیّی زض ٔٛضز خؿتدٞٛبی
زؾتٞٝبی ٔرتّف وبضثطاٖ اعالػبت ٕٟٔی ٞؿتٙس و ٝاضظـ ؾیبؾی،
اختٕبػی  ٚالتهبزی ثبالیی زاض٘س .زؾتطؾی افطاز ثسذٛا ٜث ٝایٗ اعالػبت
ٔیتٛا٘س آٖٞب ضا زض ثط٘بٔٝضیعی ثطای ایدبز تٙفٞبی اختٕبػی ،ؾیبؾی ٚ
التهبزی زض وكٛض یبضی وٙس .اظ عطف زیٍط ایٗ زازٜٞب ٔیتٛا٘س ثطای
زِٚتٔطزاٖ  ٚثط٘بٔٝضیعاٖ وكٛض وٕه ثؿعایی ثبقسِ .صا زِٚتٞب زض
وكٛضٞبی ٔرتّف ٔحسٚزیتٞبی ذبنی ضٚی ٘ح ٜٛا٘تكبض ایٗ
اعالػبت ٚضغ ٔیوٙٙس.
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ٔىب٘یعْ ثبظٕ٘بیی ٔٛتٛض خؿتد ٛثبیس وبضثط ضا اظ ذغطٞبی أٙیتی ٔٛخٛز
زض ٘تبیح خؿتدٔ ٛغّغ  ٚحفبظت وٙسٌ .عاضـٞبی ثؿیبضی ٚخٛز زاضز
وٛٔ ٝتٛض خؿتدٛیی زض ٍٙٞبْ ٕ٘بیف ٘تبیح خؿتد ٛثب ٕ٘بیف ثركی اظ
ٔحتٛای ٘بأٗ ؾبیت ٔٛخت ث ٝذغط افتبزٖ أٙیت وبضثطاٖ ذٛز قسٜ
اؾتٛٔ .تٛض خؿتد ٛثبیس ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛحتٛا ضا زض ٍٙٞبْ ٕ٘بیف ٘تبیح
خؿتد ٛحصف وٙسٕٞ .چٙیٗ ثؼضی ٟٔبخٕبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٛتٛض خؿتدٛ
 ٚوّیسٚاغٜٞبی خصاة ،وبضثطاٖ ضا ث ٝؾبیت ذٛز ٔیوكٙسٛٔ .تٛض
خؿتد ٛثبیس ذغط ؾبیتٞبی ٘بأٗ ضا ث ٝوبضثطا٘ی و ٝضٚی ِیٙه آٟ٘ب
وّیه ٔیوٙٙس ٞكساض زٞس .ثب ایٗ وبض اظ حّٕ ٝفطز ٟٔبخٓ ثٚ ٝؾیّٝ
ٔٛتٛض خؿتد ٛخٌّٛیطی ٔیقٛز.
اٍِٛضیتٓ خٕؼأٚضی  ٚضتجٟجٙسی ٔٛتٛض خؿتد ٛثبیس تساثیط الظْ ثطای
خٌّٛیطی اظ ٞطظٍ٘بضی ضا زض ٘ظط ٌطفت ٝثبقس .قرم ٟٔبخٓ ثب اؾتفبزٜ
اظ ٞطظٍ٘بضی ٔیتٛا٘س ؾبیتٞبی ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا زض نسض ٘تبیح
خؿتدٛی وبضثطاٖ لطاض زٞس .ثب ایٗ وبض ػٕالً ٔٛتٛض خؿتد ٛاظ اضائٝ
ؾطٚیؽ ثبظ ٔب٘س ٚ ٜتجسیُ ثٚ ٝؾیّٝای تجّیغبتی ثطای ٟٔبخٕبٖ ٔیٌطزز.
اػٕبَ زضؾت ؾیبؾتٞبی ٚةذع زض ٔٛتٛض خؿتد ٛثٙٔ ٝظٛض ثبال ثطزٖ
پبیساضی  ٚوبضایی ٔٛتٛض خؿتدٔ ٚ ٛمبثّ ٝثب زاْٞبی ٚةذع .ایٗ
ؾیبؾتٞب ثبیس ثب تٛخ ٝثٔ ٝحتٛا  ٚوبضثطاٖ ٞسف ٔٛتٛض خؿتد ٛثٝ
ٌٝ٘ٛای ا٘تربة قٛز و ٝػال ٜٚثط حفظ وبضایی  ٚؾٛزٔٙسی ٔٛتٛض
خؿتد ٛپبیساضی آٖ ضا ذسقٝزاض ٘ىٙسٔ .ثالً زاْ ٚةذع ٔیتٛا٘س آٖ ضا
زض حّمٝای ثیٟ٘بیت ث ٝزاْ ا٘ساذت ٝیب ٔٙدط ث ٝاتالف فضبی ظیبزی اظ
ٔرعٖ شذیطٜؾبظی ٌكت ٚ ٝپبیساضی ؾبٔب٘ ٝضا زچبض ذسق ٝوٙس.
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ٔٛتٛض خؿتد ٛثبیس لبثّیت پكتیجب٘ی اظ ظثبٖ فبضؾی ضا زض ٚاؾظ وبضثطی،
خؿتد ٚ ٛثبظٕ٘بیی زاقت ٝثبقسٕٞ .چٙیٗ ٚاؾظٞبی وبضثطی غیطثٔٛی
ثبػث ٚاثؿتٍی افطاز خبٔؼ ٝث ٝوبضثطی ایٗ ٌٚ ٝ٘ٛاؾظٞب قس ٚ ٜآٟ٘ب ضا
اظ ظثبٖ ثٔٛی زٚض ٍ٘ٔ ٝیزاضز.
زض خٕؼأٚضی اعالػبت ٕٞ ٚچٙیٗ ثجت تؼبُٔ وبضثطاٖ ثب ؾبٔب٘ ٝثبیس
ٔؿبئُ ٔطثٛط ث ٝحطیٓ قرهی وبضثطاٖ ضػبیت قٛز .زض ٚالغ ذٛز
ٔٛتٛض خؿتد٘ ٛجبیس ٘بلض حطیٓ أٙیتی وبضثطاٖ ذٛز ثبقس .ایٗ ٘مض
حطیٓ ٔیتٛا٘س زض تحّیُ اعالػبت تؼبُٔ وبضثط ثب ؾبٔب٘ ٝیب زؾتٝثٙسی ٚ
اضائ ٝزازٜٞب ث ٝقىّی ثبقس و ٝحّٕ ٝفطز ٟٔبخٓ (ذهٛنبً حٕالت
ٔطثٛط ثٟٙٔ ٝسؾی اختٕبػی) ضا تؿٟیُ وٙس .ث ٝایٗ تطتیت فطز ٟٔبخٓ اظ
ٔٛتٛض خؿتد ٛثطای یبفتٗ ؾطیغتط ٞسف ذٛز  ٚحّٕ ٝث ٝآٖ ثس ٖٚضزپب
اؾتفبزٔ ٜی وٙسٞ .ط ؾبظٔبٖ یب اضٌب٘ی و ٝاعالػبت ذٛز ضا زض ٚة لطاض
ٔیسٞس ثبیس ضٚاِی تىطاضی ثطای ثطضؾی ٔحتٛای اعالػبتی و ٝاظ ؾبظٔبٖ
زض اذتیبض ػٕ ْٛلطاض ٔیٍیطز زاقت ٝثبقس  ٚایٗ اعالػبت ضا لجُ اظ فطز
ٟٔبخٓ یبفت ٚ ٝاظ ضٚی ٚة حصف وٙس.
زض خٕؼأٚضی اعالػبت ٔٛتٛض خؿتد ٚ ٛثبظٕ٘بیی آٖٞب ث ٝوبضثط ثبیس
ٔٛاضز حمٛق ٔؤِفیٗ زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛزٛٔ .تٛض خؿتد ٛثبیس حمٛق
ٔؤِفیٗ ضا عجك یه پطٚتىُ حمٛق ٔحتٛای زیدیتبَ تٛافمی زض ٔٛضز
اضائ ٝذسٔبتی ٔثُ خؿتدٛی وتبةٞب یب ٔحتٛاٞبی غیط ضایٍب٘ی وٝ
ؾبیتٞبی ذجطی ،وتبثرب٘ٞٝب  ٚآضقیٞٛب تٟٙب خٟت خؿتد ٛقسٖ زض
اذتیبض ٔٛتٛض خؿتد ٛلطاض زازٜا٘س ضػبیت وٙس.
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