مقایسهموتورهاوابرموتورهایکاوشعمومیدربازیابی
اطالعاتعلمفیزیکومیزانهمپوشانیآنها
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چڪیده
هدف :موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطالعات فیزیک و
بررسیومیزانهمپوشانیآنهاشناسائیشدهاست.
روش/رویکـرد پژوهش :جامعــه پژوهــش شامـل شش موتــورکاوش
و شش ابر موتــور کاوش عمومـــی است که بر اســاس معرفــی سایت
 searchenginewatch.comپــراستفـاده تریننـد .برای رسـم جـدول و
منـودار از نرم افزار اکسـل و برای تجزیه و تحلیل داده ها از توزیع فراوانی،
درصد و میانگین استفاده شده است.
یافتهها :موتور كاوش یاهو ،بیشرتین مدارك فیزیک (40درصد) را بازیابی
كرد.موتورکاوشعمومیآ-او-الباحدود  38/57درصدبیشرتینهمپوشانی
را با سایر موتورها دارد .ابر موتور كاوش کری گاید ،بیشرتین مدارك فیزیک
(77/1درصد) را بازیابی كرد .همچنین ابرموتور اینفو با 43/7درصد بیشرتین
همپوشانی را با سایر ابر موتورها دارد.
نتیجهگیری:ازنظرهمپوشانیاستفادهازابرموتورهایکاوشعمومینسبت
به موتورهای کاوش عمومی ارجح است.

ڪلیدواژهها
موتور کاوش عمومی ،ابرموتور کاوش عمومی ،همپوشانی ،فیزیک
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دریافت 1388/8/16 :پذیرش1388/11/6 :

مقدمه

ابزارهای کاوش در عامترین تقسیمبندی به سه دسته موتورهای جستوجو ،ابرموتورها،
و راهنماهای موضوعی 3تقسیم میشوند که کاربران بیشتر از دو مورد اول استفاده میکنند
(اكبري ،1385 ،ص  .)12بههمین دلیل ،موتورها و ابرموتورهای جستوجوي وب به يكي
از پراستفادهترين ابزارها در اينترنت تبديل شدهاند.
افزايش نياز اطالعاتي افراد ،همزمان با رشد حجم اطالعات موجود در وب ،منجر
به توسعه و گسترش انواع ابزارهاي كاوش شده است .همزمان با ابداع وب ،جهان شاهد
تغییرات شگرفی در حوزه ذخیره و بازیابی اطالعات بوده است .هر روز بر [دامنه] وب
افزوده میگردد و حجم وسیعی از اطالعات ،در بستر آن بهصورت ساختارنیافته و فارغ از
کنترل محتوایی و کتابشناختی منتشر میشود .در چنین وضعیتی ،مسئله اساسی ،چگونگی
کنترل بدنه ساختارنیافته و رشد سریع این بدنه است (اسدي و جمالي ،2004 ،ص.)7 -1
ابزارهای کاوش 4از قبیل موتورهای کاوش 5عمومی ابرموتورهای کاوش 6عمومی راهنماهای
موضوعی و نرمافزارهای کاوش محیط مجازی ،وب را تا اندازهای تحت کنترل و مدیریت
خویش درآوردهاند .موتور كاوش ،ابزاري براي يافتن اطالعات در اينترنت است .این
ابزار ،با استفاده از كليدواژه به كاوش منابع اطالعاتي اينترنت پرداخته و نتایجی از مدارك
واجد آن كليدواژه را ارائه ميدهد (كميجاني )1381 ،بهمنظور باال بردن جامعيت و كارآيي

 .1استادیارکتابداریواطالعرسانیدانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
(نویسندهمسئول)
m.esmaeili2@ gmail.com
 .2کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
دانشكده فنی و حرفهای سام رودهن
fatemehkiaie@yahoo.com
3. Directories
4. Search tools
5. Search engines
6. Meta search engines
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7. Bar-Ilan
8. Orduze
9. Bharat& Broder
10. Spink
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نتايج جستوجو وبسايتهايي وجود دارند كه عبارت جستوجو را به چندين موتور
جستوجو ارسال ميكنند و نتايج بهدست آمده را ،پس از تلفيق و حذف ،نمايش میدهند كه
به اين ابزارها ابرموتورهاي كاوش گفته ميشود (محمداسماعيل ،1387 ،ص )124از اواسط
دهه  ،1990پژوهش درباره جستوجوي وبي به حوزه مهمي از اطالعات مبدل گشته است.
وب ،منبع اطالعاتی مهمی در جمعآوری دادههای حرفهای محسوب میشود .بنابراين ،مطالعه
درباره نحوه جستوجو و بازيابي در مورد موتورهاي كاوش نيز حوزه مهمي از تحقيقات
وبي بهشمار ميآيد (بارايالن )2005 ،7در پژوهش حاضر ،به مقایسه مانعیت ،جامعیت ،و
همپوشانی موتورها و ابرموتورهای عمومی کاوش در حوزه فیزیک پرداختهایم.
نبوي ( ،)1382در پاياننامهاي با عنوان «مطالعه مقايسهاي ابرموتورهاي جستوجو در
بازيابي اطالعات كتابداري و اطالعرساني از شبكه جهاني وب» نشان داد که تنها حدود 30
درصد از منابع بازيابي شده در اينترنت ،به كتابداري و اطالعرساني مرتبط هستند.
اكبري ( ،)1385نیزدر پاياننامه خود با عنوان «مطالعه مقايسهاي موتورهاي كاوش و
ابرموتورهاي كاوش منتخب در بازيابي اطالعات فيزيوتراپي از شبكه جهاني وب و تعيين
ميزان همپوشاني ميان آنها» ميزان همپوشاني نتايج در موتورهاي كاوش و ابرموتورهاي كاوش
را با استفاده از كليدواژههاي فيزيوتراپي تعيين كرد.
بارايالن ( ،)2005در پژوهشي با عنوان «همپوشاني ،دقت ،و جامعيت در موتورهاي
كاوش ،مطالعه موردي از سؤال اردوز »8تواناييهاي بازيابي  6موتور كاوش را با يك سؤال
ساده مورد بررسي قرار داد .باهارات و برودر ،)1998( 9در پژوهشي با عنوان «تكنيكي
براي ارزيابي اندازه نسبي و همپوشاني موتورهاي كاوش عمومي وب» نشان دادند كه يك
راه استاندارد شده براي ارزيابي پوشش و همپوشاني موتورهاي كاوش از طريق سؤالهای
تصادفي وجود دارد كه ميتواند توسط اشخاصي ارزيابي شود.
اسپينك 10و همکارانش ( ،)2006در پژوهشي با عنوان «همپوشاني ميان موتورهاي
كاوش اصلي وب» به بررسي ميزان همپوشاني ميان نتايج بازيابي شده در  2موتور كاوش
اصلي وب اسكجيويز ،ياهو و گوگل پرداخت.
هدف کلی این پژوهش مقایسه موتورهای کاوش عمومی و ابرموتورهای کاوش عمومی
منتخب در بازیابی اطالعات فیزیک از شبکه جهانی وب و تعیین همپوشانی میان آنهاست و
اهداف ویژه زیر را دنبال میکند:
 .1كداميك از موتورهاي كاوش عمومی بيشترين منابع را در زمينه موضوعي فیزیک
بازيابيميكند؟
.2كداميك از موتورهاي كاوش عمومی بيشترين همپوشاني را در بازيابي اطالعات
فیزیک با ساير موتورها دارد؟
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 .3كداميك از ابرموتورهاي كاوش عمومی بيشترين منابع را در زمينه موضوعی فیزیک
بازيابيميكند؟
 .4كداميك از ابرموتورهاي كاوش عمومی بيشترين همپوشاني را در بازيابي اطالعات
فیزیک با ساير ابرموتورها دارد؟
 .5ميزان همپوشاني موتورها و ابرموتورهاي كاوش عمومی در بازيابي اطالعات فیزیک
چقدر است؟

روش بررسی

در این بررسی ،که به روش پیمایشی -توصیفی انجام شده است ،شش موتورکاوش و
شش ابرموتور کاوش عمومی مورد مطالعه قرار میگیرند که پراستفادهترین موتورهای و
ابرموتورهای کاوش عمومی اینترنت هستند و براساس معرفی سایت searchenginewatc
انتخاب شدهاند .برای دستیابی به نتایج پژوهش حاضر از روش پیمایشی-توصیفی استفاده
شده است .جهت رسم جدول و نمودار از نرمافزار اکسل استفاده شده است .براي تجزیه و
تحلیل دادهها از توزیع فراوانی ،درصد ،و میانگین استفاده شده است .براي تعيين كليدواژههاي
حوزه فیزیک ،به آخرين ويرايش اصطالحنامه فیزیک مراجعه شد .زيرردههاي اصلي اين
حوزه 7 ،كليدواژه است كه در ادامه فهرست شدهاند .این كليدواژهها عبارتاند از:
 .1فیزیک نجومی (،)astronomical physics
 .2فیزیک اتمی مولکولی (،)atomic-molecular physics
 .3تئوری میدان(،)field theory
 .4ژئوفیزیک(،)Geophysics
 .5فیزیک هسته ای (،)Nuclear physics
 .6فیزیک ذرات ( ،)Physics of particlesو
 .7فیزیک حالت جامد (.)Solid state physics
جامعه پژوهش شامل  6موتور كاوش ياهو ،گوگل ،آلتاویستا ،اي.اُ.ال ( ،)AOLنتسرچ،
و گیگابالست؛ و 6ابر موتور كاوش کالستی ( ،)Clustyکریگاید ( ،)Curry Guideاکسایت،
فیزل ( ،)Fazzleاينفو ،و ایزیتو ( )Izitoميباشد .در این تحقیق ،براي مشخص كردن موتورها و
ابرموتورهاي كاوش ،به مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته مراجعه شد .محمداسماعيل،
لفظیقاضی ،و گيلوري ()1387؛ در پژوهش خود برای انتخاب جامعه پژوهش به سایت
سرچ انجین واچ ( )searchenginewatchاستناد کردند .اعتبار این سایت قب ً
ال توسط نبوی
(،1382ص )134-130مطرح گردیده بود .از این رو ،در پژوهش حاضر نیز تالش شد جامعه
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مورد بررسی از این سایت انتخاب گردد .آخرین فهرستی که در این سایت از موتورهای کاوش
عمومی وجود دارد مربوط به  28مارس  2007است و در تحقیق حاضر ،موتورهای کاوش
عمومی و ابرموتورهای کاوش عمومی از فهرست معرفی شده این سایت انتخاب گردیدند.
همچنین ،تعدادی ابرموتور بهدلیل فیلتر شدن جامعه و ارائه مدارک غیرانگلیسی از پژوهش
حذف شدند .پس از جستوجوی موضوعات فیزیکی در موتورها و ابرموتورهای ذکر شده،
 10نتیجه اول هر جستوجو ،برای ارزیابی همپوشانی مورد بررسی قرار گرفت .برای محاسبه
همپوشانی از تعريف زیر استفاده شد:
همپوشانی :ميزان اشتراك ميان پوشش موضوعي دو پايگاه اطالعاتي را همپوشاني
گويند .اين اشتراك از جنبههاي مختلفي از جمله منابع و حتي نوع اطالعات مورد نظر قابل
بررسي است (محمداسماعيل ،1387 ،ص .)124در پژوهش حاضر ،منظور از همپوشاني
تعيين ميزان اشتراك نتايج موتورهاي كاوش يا ابرموتورهاي كاوش ميباشد .ابتدا ،فراوانی
صفحات مشابه بازیابی شده در ده نتیجه نخست هر موتور کاوش عمومی نسبت به موتور
کاوش عمومی دیگر بهدست میآید و از رابطه زیر برای تعیین همپوشانی استفاده میکنیم.

یافتهها

پاسخ به پرسش اساسی اول :كدامیك از موتورهای كاوش عمومی بیشرتین منابع را در
زمینهموضوعیفیزیکبازیابیمیكند؟

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،بیشترین نتایج را یاهو بازیابی کرده است .کمترین نتایج
مربوط به گیگابالست ( )Gigablastاست .در کل ،موضوعات فیزیک موتورهای کاوش عمومی
تعداد  1.104.846.222نتیجه را بازیابی کرده است.
موتور کاوش عمومی گوگل 12/34درصد ،موتورکاوش یاهو 40/06درصد ،موتور کاوش
عمومی آلتاویستا 31/05 ،درصد ،موتور کاوش عمومی نتسرچ  6/34درصد ،موتور کاوش
عمومی اِی -اُ-ال  10/05درصد ،و موتور کاوش عمومي گیگابالست  0/16درصد از کل نتایج
را بهخود اختصاص دادهاند .موتور کاوش عمومی یاهو ،در مجموع  442.700.000نتیجه را
بازیابی کرده است .بعد از یاهو ،آلتاویستا و گوگل در رتبههای دوم و سوم قرار میگیرند.
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پاسخبهپرسشاساسی دوم:كدامیكازموتورهایكاوشعمومی بیشرتینهمپوشانی
را در بازیابی اطالعات فیزیک با سایر موتورها دارد؟
برای محاسبه همپوشانی بین موتورهای کاوش عمومی ،ابتدا فراوانی صفحات مشابه بازیابی
شده در ده نتیجه نخست هر موتور کاوش عمومی نسبت به  5موتور کاوش عمومی دیگر
بهدست میآید.
100

1.104.846.222

97.762.675

119.214.797

131.258.481

65.415.829

496.780.201

164.222.612

30.191.627

مجموع

0/16

1.227.422

302.675

54.797

108.481

55.829

680.201

2.612

22.627

Gigablast

10/05

11.176.000

17.600.000

5.730.000

16.600.000

9.340.0000

51.800.000

9.220.000

786.000

AOL

6/34

70.323.000

2.960.000

2.430.000

265.000

1.400.000

40.200.0000

19.700.000

983.000

Net search
Scape

31/05

343.100.000

27.100.000

46.700.000

45.200.000

24.700.000

177.000.000

11.300.000

11.100.000

AltaVista

40/06

442.700.000

27.300.000

46.600.000

44.100.000

24.700.000

17.600.000

113.000.000

11.000.000

Yahoo

12/34

136.420.000

22.500.0000

17.700.000

22.600.000

5.220.000

51.100.000

11.000.000

6.300.000

درصد از کل نتایج

مجموعنتایج

7- Solid state physics

6- Physics of particles

5- Nuclear physics

4- Geophysics

3- Field-theory

2- Atomic-Molecular physics

کلید واژه

موتور کاوش عمومی

1- Astronomical physics

Google

تعداد نتایج حاصل از
جستوجویکلیدواژههایفیزیک
درموتورهایکاوشعمومی

جدول 1
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جدول 2

موتور کاوش عمومی Net Search Scape AltaVista Yahoo Google

مقایسه همپوشانیموتورهایکاوش
عمومیدربازیابیاطالعاتفیزیک

درصدهمپوشانی

منودار 1

Gigablast

35/42

35/14

35/14

36/57

Net Scape

AOL

میزانهمپوشانیبرای
تمامموتورهایکاوشعمومی

6

5

38/57

15/42

Yahoo
Google

Alta Vista

4

AOL

Gigablast

3

2

1

46
40
36
30
26
20
16
10
6
0

با توجه به جدول 2و نمودار  ،1موتور کاوش عمومی اِی -اُ -ال با میزان همپوشانی 38/57
درصد بیشترین میزان همپوشانی را به خود اختصاص داده است .به همینترتیب ،موتورهای
کاوش عمومیهای آلتاویستا با 36/57درصد ،گوگل با 35/42درصد ،یاهو ،و آلتاویستا با35/14
درصد در ردههای بعدی قرار دارند .موتور کاوش عمومی گیگابالست ،با میزان همپوشانی
 15/42درصد ،کمترین میزان همپوشانی را بهخود اختصاص داده است .میانگین همپوشانی در
موتورهای کاوش عمومی  32/71درصد است .بنابراین ،میانگین همپوشانی موتورهای کاوش
عمومی در بازیابی اطالعات  32/17درصد میباشد.

پاسخ به پرسش اساسی سوم :كدامیك از ابرموتورهای كاوش عمومی بیشرتین منابع
را در زمینه موضوعی فیزیک بازیابی میكند؟

در جدول  3تعداد نتایج بازیابی شده موضوعات فیزیک در ابرموتورهای کاوش عمومی
نشان داده شده است .بیشترین نتایج حاصل را ابرموتور کاوش عمومی کریگاید ،با تعداد
 527.610.000نتیجه بهخود اختصاص داده است که  77/91درصد کل نتایج را شامل
میشود .کمترین نتایج به ابرموتور کاوش عمومی اکسایت تعلق دارد که  133نتیجه را بازیابی
کرده که  0/00001درصد کل نتایج را شامل میشود.
درکل،دربازیابیموضوعاتحوزهفیزیک،ابرموتورهایکاوشعمومیتعداد677.174.692
نتیجه را بازیابی کردهاند .ابرموتورهای کاوش فیزل با  79.250.000نتیجه ( 11/70درصد) ،ایزیتو
با 61.663.000نتیجه ( 9/10درصد) ،کالستی با  8.651.000نتیجه ( 1/27درصد) ،و اینفو با 559
نتیجه ( 0/00008درصد) بهترتیب در ردههای دوم تا پنجم قرار دارند.
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100

677.174.692

34.805.394

2.880.600

50.819.495

28.180.307

477.330.096

39.014.795

18.218.603

مجموع

9/101

61.663.000

4.390.000

6.880.000

6.995.000

5.785.000

31.400.000

3.304.500

2.908.500

Izito

0/000089

559

76

87

73

84

78

78

83

Info

11/709

79.250.000

6.540.000

4.230.000

10.100.000

3.490.000

34.600.000

17.600.000

2.690.000

Fazzle

0/000019

133

18

15

22

23

18

17

20

Excite

77/912

527.610.000

23.800.000

17.400.000

33.000.000

18.100.000

410.000.000

17.400.000

7.910.000

Curry Guide

1/2779

8.651.000

درصد از کل نتایج

7- Solid state physics

6- Physics of particles

5- Nuclear physics

4- Geophysics

3- Field-theory

2- Atomic-Molecular physics

مجموعنتایج

724.400

805.200

1.330.000

710.200

4.710.000

75.300

295.900

کلید واژه

ابر موتور کاوش عمومی

1- Astronomical physics

Clusty

فراوانی و درصد تعداد نتایج
بازیابیشدهحاصلازجستوجوی
ابرموتورهایکاوشعمومیدرحوزه
موضوعیفیزیک

جدول 3
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پاسخبهپرسشاساسیچهارم :كدامیكازابرموتورهایكاوشعمومیبیشرتینهمپوشانی
رادربازیابیاطالعاتفیزیکباسایرابرموتورهادارد؟
جدول 4

مقایسههمپوشانی
ابرموتورهایکاوشعمومی
دربازیابیاطالعاتفیزیک

ابرموتور
کاوشعمومی

Clusty

همپوشانیباسایر
ابر موتورها (درصد)

30/5

Curry Guide
35/4

Excite
35/1

Fazzle
39/1

Info
43/7

Izito
43/4

با توجه به جدول 4بیشترین همپوشانی را ابر موتور اینفو با مقدار  43/7درصد داراست.
بعد از اینفو ،بهترتیب ،ابرموتورهای ایزیتو با مقدار همپوشانی  43/4درصد ،فیزل با مقدار 39/1
درصد ،کریگاید با مقدار  35/4درصد ،و اکسایت با مقدار  35/4درصد در رتبههای بعدی
هستند .کمترین همپوشانی را کالستی با مقدار  30/5درصد داراست .میانگین همپوشانی در
ابر موتورهای کاوش عمومی  37/8درصد میباشد.

پاسخبهپرسشاساسیپنجم:كدامیكازابرموتورهایكاوشبیشرتینهمپوشانیرادر
بازیابی اطالعات فیزیک با سایر موتورهای کاوش دارد ؟ (همپوشانی بین ابرموتورهای
کاوش عمومی و موتورهای کاوش عمومی)

برای پاسخ به این سؤال به جدول  5رجوع میکنیم .در این جدول هرکدام از ابرموتورها را با 6
موتور کاوش بهکاررفته در پژوهش مقایسه کرده و میزان همپوشانی آنها را با هم مشاهده میکنیم.

جدول 5

مقایسههمپوشانی
هرابرموتورکاوشعمومی
با 6موتورکاوشعمومی

ابرموتور
کاوش

کالستی
Clusty

همپوشانی با 6
موتورکاوش(درصد)

28/5

کری گاید
Curry Guide
38/1

اکسایت
Excite
30/4

فیزل
Fazzle
36/4

اینفو
Info
43/8

ایزیتو
Izito
43/8

همانطور که در جدول ۵معلوم است ابرموتورهای اینفو و ایزیتو بیشترین همپوشانی
را با موتورهای کاوش عمومی دارد ( 43/8درصد) و ابرموتور کاوش کالستی کمترین
همپوشانی را با موتورهای کاوش عمومی دارد ( 28/5درصد) .مقدار میانگین همپوشانی بین
ابرموتورهای کاوش با موتورهای کاوش عمومی  36/8درصد است.
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نتیجهگیری

در این پژوهش ،پس از بررسیهای الزم 6 ،موتور کاوش عمومی و  6ابرموتور کاوش،
عمومی که حائز شرایط تحقیق بودند ،بهمنظور سنجش همپوشانی مورد مطالعه قرار گرفتند.
پس از این مرحله ،کلیدواژههای انتخاب شده در حوزه فیزیک که تعداد آنها به  7میرسید،
در تمام موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش عمومی جامعه پژوهش ،مورد جستوجو
قرار گرفتند
نتایج حاصل از این پژوهش عبارتاند از:

الف :بحث در مورد موتورهای کاوش عمومی

 .1موتور کاوش عمومی یاهو بیشترین تعداد مدارک را در حوزه موضوعی فیزیک
بازیابی کرده است ( 40درصد) و کمترین نتایج مربوط به گیگابالست است ( 0/16درصد).
 .2بیشترین همپوشانی را موتور کاوش عمومی اِی-اُ-ال به خود اختصاص داده است
( 38/57درصد) .بههمینترتیب ،موتورهای کاوش عمومیهای آلتاویستا ( 36/57درصد)،
گوگل ( 35/42درصد) ،یاهو و آلتاویستا ( 35/14درصد) در ردههای بعدی قرار دارند .در
انتها موتور کاوش عمومی گیگا بالست با میزان همپوشانی  15/42درصد کمترین مقدار
همپوشانی را به خود اختصاص داده است .میانگین همپوشانی در موتورهای کاوش عمومی
 32/71درصد است.

ب :بحث در مورد ابرموتورهای کاوش عمومی

 .1ابرموتور کاوش عمومی کریگاید ،بیشترین تعداد مدارک را در حوزه موضوعی
فیزیک بازیابی کرده است ( 78درصد) .کمترین نتایج به ابرموتور کاوش عمومی اکسایت
تعلق دارد که  133نتیجه را بازیابی کرده که  0/00001درصد کل نتایج را شامل میشود.
 .2بیشترین همپوشانی را ابرموتور کاوش عمومی اینفو به خود اختصاص داده است
( 43/7درصد) .بعد از اینفو ،بهترتیب ،ابرموتورهای ایزیتو با مقدار همپوشانی  43/4درصد،
فیزل ( 39/1درصد) ،کریگاید ( 35/4درصد) ،و اکسایت ( 35/4درصد) در رتبههای بعدی
هستند .کمترین همپوشانی را کالستی داراست ( 30/5درصد) .میانگین همپوشانی در
ابرموتورهای کاوش عمومی عمومی  37/8درصد است.
 .3در بررسی همپوشانی بین ابرموتورهای کاوش عمومی و موتورهای کاوش عمومی
با توجه به جدول  ،5ابرموتورهای اینفو و ایزیتو ،بیشترین همپوشانی را با موتورهای کاوش
عمومی دارند ( 43/8درصد)؛ و ابرموتور کاوش کالستی کمترین همپوشانی را با موتورهای
کاوش عمومی دارد ( 28/5درصد).
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اگر در جستوجو با موتورهای کاوش عمومی بهدنبال مدارک خاصی هستیم بهتر است
از موتور کاوش گیگابالست استفاده کنیم ،چراکه موتور کاوش عمومی گیگابالست کمترین
همپوشانی را در میان سایر موتورها دارد .بنابراین ،بیشترین مدارک منحصربهفرد را در فیزیک
بازیابی میکند .از سوی دیگر ،در میان ابرموتورها ،ابرموتور کاوش کالستی این ویژگی را
دارد .اما اگر هدف ما از جستوجو تعداد مدارک بیشتر است ،بهتر است در میان موتورهای
کاوش از یاهو و در بین ابرموتورهای کاوش از کریگاید استفاده کنیم .و اگر هدف ما رسیدن
به مدارک مرتبطتر است پیشنهاد میشود که از موتورهای کاوش آلتاویستا و نتاسکیپ و
ابرموتور کاوش ایزیتو استفاده شود.
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