داًطکذُ پشستاسی الیگَدسص

ضیَُ ّای جستجَ دس ًشم افضاسکاٍش
****************

هذسس  :فاطوِ گَدسصی
کاسضٌاس اسضذ هذیشیت اطالػات

جستجَی سادُ :

دس ایي سٍش تا داًستي یک ٍاطُ اص هجوَػِ اطالػات هَجَد دس فْشست تشگِّای هذاسک کِ ٍاسد فشاکاٍش
ًوَدُایذ ،اهکاى تاصیاتی آًْا ٍجَد داسد.
تشای جستجَ تا ایي سٍش اتتذا ٍاطُ هَسد ًظش سا دس هحل ٍسٍد اطالػات تایپ ًواییذ ٍ سپس ًحَُ ًوایص اطالػات
یافتِ ضذُ سا تؼییي کٌیذ .اطالػات تطَس پیص فشض ،تصَست خالصِ )ً (Tag Formatوایص دادُ هیضًَذ کِ دسصَست
ًیاص هیتَاى آًْا سا تصَست اطالػات کاهل یا اطالػات تشچسثی ٍ یا جذٍلی ًیض هطاّذُ ًوَد .تشای تؼییي تؼذاد ًوایص
هذاسک یافت ضذُ دس ّش صفحِ اص لیست ،تؼذاد هَسد ًظش خَد سا هطخص کٌیذ .سپس هیتَاًیذ پایگاُّایی سا کِ
هایل ّستیذ دس آًْا تِ جستجَ تپشداصیذ سا اًتخاب کٌیذ .فشاکاٍش ایي اهکاى سا تِ ضوا هی دّذ کِ ػالٍُ تش پایگاُّایی
کِ دس هشکض ضوا ّستٌذ ،تش سٍی پایگاُّای هشاکض دیگش ًیض تِ جستجَ تپشداصیذ .دس اًتْا تشای ضشٍع ػولیات کلیذ
جستجَ سا فطاس دّیذ .هثالً دسصَستیکِ ٍاطُ هطْشی سا دس هحل ٍسٍد اطالػات تایپ ًواییذ،فشاکاٍش کلیِ هذاسکی کِ
دس آًْا کلوِ هطْشی یافت هیضَد سا ًوایص خَاّذ داد.

جستجَی تشگِ داى :

جستجَ دس تشگِداى هذاسک ،سایج تشیي ٍ سشیغ تشیي ًَع جستجَ دس کتاتخاًِّا ٍ هشاکض اسٌاد است .دس ایي سٍش
کلیِ هذاسکی کِ تشگِداى هَسد جستجَی آًْا تا ػثاست هَسد ًظش ضشٍع هیضَد ،جستجَ ٍ تاصیاتی هیگشدًذ.
تشای جستجَ تا ایي سٍش اتتذا ًَع تشگِداى سا تؼییي کشدُ ٍ سپس ػثاست هَسد ًظش سا دس هحل ٍسٍد اطالػات تایپ
هیًواییذ .پس اص تؼییي ػثاستً ،حَُ ًوایص اطالػات یافتِ ضذُ سا تؼییي کٌیذ .اطالػات تطَس پیص فشض تصَست
خالصِ ًوایص دادُ هیضًَذ کِ دسصَست ًیاص هیتَاى آًْا سا تصَست اطالػات کاهل یا اطالػات تشچسثی (Tag
) ٍ Formatیا جذٍلی ًیض هطاّذُ ًوَد .تشای تؼییي تؼذاد ًوایص هذاسک یافتِ ضذُ دس ّش صفحِ ،اص لیست ،تؼذاد
هَسد ًظش خَد سا هطخص کٌیذ .سپس هِیتَاًیذ پایگاُّایی سا کِ هایل ّستیذ دس آًْا تِ جستجَ تپشداصیذ سا اًتخاب
ًواییذ .فشاکاٍش ایي اهکاى سا تِ ضوا هی دّذ کِ ػالٍُ تش پایگاُّایی کِ دس هشکض ضوا ّستٌذ ،تش سٍی پایگاُّای
هشاکض دیگش ًیض تِ جستجَ تپشداصیذ .دس اًتْا تشای ضشٍع ػولیات کلیذ جستجَ سا فطاس دّیذ .تؼٌَاى هثال دسصَستیکِ تِ
دًثال کلیِ هذاسکی ّستیذ کِ تشگِداى پذیذآٍس آًْا تا کلوِ هطْشی ضشٍع هیضَد ،تشگِداى پذیذآٍس سا اًتخاب
کشدُ ٍ دس هحل ٍسٍد اطالػات کلوِ هطْشی سا تایپ ًواییذ .دس ایي حالت فشاکاٍش تشایتاى کلیِ هذاسکی کِ
پذیذآٍسضاى تا کلوِ هطْشی ضشٍع هیضَد دس جذٍل لیست خَاّذ ًوَد.

جستجَی ػثاست :

ایي جستجَ ًِ ،تٌْا ػثاست ٍاسد ضذُ سا دس اتتذای فیلذّا ،تلکِ اص ّش تخص فیلذ تاصیاتی هیکٌذ ٍ تا اهکاى ٍاسد کشدى
ػثاست تجای ٍاطُ ،تا سادگی ّشچِ توام تش اهکاى قشاسدادى ٍاطُ ّا سا دس کٌاس یکذیگش ٍ جستجَی آًْا سا فشاّن
هیکٌذ .تِ تیاى دیگش ایي جستجَ دٍ کاستشد ٍ فایذُ هْن داسد .کاستشد اٍل آًست کِ تجای آًکِ هطاتق جستجَی
تشگِداًی ػثاسات اص اتتذای فیلذ جستجَ گشدد ،اص ّش تخص فیلذ اهکاى تاصیاتی ٍجَد داسد .کاستشد دٍم آًکِ تشخالف
جستجَی سادُ کِ تش اساس تاًک ٍاطگاى صَست هیگیشد ،ایي سٍیکشد جستجَ هٌحصش تِ کلوات ًیست تلکِ اص یک سَ
حتی حشف ٍ اص سَی دیگش ػثاست سا هیتَاى هَسد جستجَ قشاس داد .تشای جستجَ تا ایي سٍش ،اتتذا حَصُ اطالػاتی
هَسد ًظش خَد سا تؼییي کشدُ ٍ سپس ًَع جستجَ سا هطخص ًواییذ .دس جستجَی َّضوٌذ ،کلوات ًظیش ٍاطُ هَسد
ًظش سا ًیض خَاّذ یافت دسحالیکِ دس جستجَی تطثیقی ،دقیقاً ّواى ػثاست تایپ ضذُ هَسد جستجَ قشاس هیگیشد .پس
اص تؼییي ًَع جستجَ ،دس هحل ٍسٍد اطالػات ٍاطُّا سا ٍاسد کشدُ ٍ سپس ًحَُ ًوایص اطالػات یافت ضذُ سا تؼییي
کٌیذ.

جستجَی ػثاست :2

تفاٍت اصلی هیاى جستجَی ػثاست ( )2تا جستجَّای پیطشفتِ ٍ تشکیثی دس ایي است کِ دس ایي جستجَ ،کاستشاى دیگش
خَد سا دسگیش تاًک ٍاطگاى تؼشیف ضذُ دس تشًاهِ ًوی ًوایٌذ ،تلکـِ حتّی دس حذ حشف ًیض هیتَاى تِ جستجَ دس هٌاتغ

پشداخت ٍ ایي قاتلیّت فَایذ صیادی سا دس جستجَ اسایِ هیدّذ. .فشض کٌیذ ضوا تِ دًثال کلوِ ی خذا هی گشدیذ ٍ
هیخَاّیذ هذاسکی سا جستجَ کٌیذ کِ دس ػٌَاى آى کلوِ ی خذا قشاس داضتِ تاضذ اگش ضوا دس لیست تاصضَ ،ػثاست
تطثیقی سا اًتخاب کٌیذ؛ فقـط هـذاسکی تِ ًوایص دس هی آیذ کِ دس ػٌَاى آى کلوِ ی (خذا )تِ صَست هستقل ٍجَد
داضتِ تاضذ یؼٌی کلوِ ی خذا اص ّیچ طشف (قثل یا تؼذ) تِ کلوِ دیگشی ًچسثیذُ تاضذ ٍ ّیچ فاصلِ ای ًیض تیي
کاساکتشّای آى ًثاضذٍ .لی اگش دس لیست تاصضَ ،ػثاست َّضوٌذ سا اًتخاب کٌیذ کلیِی هذاسکی کِ سِ حشف (خ -د-
ا) سا تِ صَست پطت سشّن دس ػٌَاى خَد داضتِ تاضٌذ تِ ضوا ًوایص دادُ هیضَد .تؼذاد کاساکتشّای فاصلِ ًیض ها تیي
حشٍف تاثیشی دس ًتیجِ جستجَ ًخَاّذ داضت .تِطَس هثال هذسکی کِ ػٌَاى آى ًاخذای تیذاس تاضذ یا ػٌَاى آى
اسة ضاخذاس تاضذ ،سا ًوایص هی دّذ .دس حالت َّضوٌذ حتّی ًحَُ ی ٍسٍد اطّالػات دس فیلذ ػثاست هَسد جستجَ
ًیض دس ًتیجِ جستجَ تی تاثیش هی تاضذ .هاتیي حشٍف ّش تؼذاد فاصلِ یا کاساکتشّای کطیذگی ٍ اهثال آى کِ تاضذ تی
اثش است.

جستجَی ػثاستی تشکیثی :

تا تَجِ تِ هطالة ٍ هثال ّای هطشح ضذُ دس جستجَی ػثاستی ٍ جستجَی پیطشفتِ ٍ تشکیثی ضشح ًکات هشتَط تِ
جستجَی ػثاستی تشکیثی تِ صَست صیش هطشح هیگشدد
دس ایي جستجَ ّواًٌذ جستجَی ػثاستی ( )2کاستش دیگش دسگیش تاًک ٍاطگاى ًیست ٍ جستجَی هؼوَلی اًجام هی
گیشد .تخص ّای هشتَط تِ جستجَی ػثاستی تشکیثی تلفیقی اص  2تخص کاستشدی جستجَی ػثاستی ٍ جستجَی پیطشفتِ
ٍ تشکیثی است کِ تَضیحات ّش کذام اص ایي جستجَّا هفصل دس تاال هطشح ضذُ است .فقط رکش ایي ًکت ُ ضشٍسی
است کِ تا اػوال جستجَ تِ صَست تطثیقی یا َّضوٌذ دس ایي قسوت ایي قاػذُ تش سٍی  3فیلذ ایي تخص دس صَستی
کِ خالی ًثاضذ تِ صَست ّوضهاى اػوال هیگشدد.

جستجَی پیطشفتِ ٍ تشکیثی

جستجَی پیطشفتِ ّواى جستجَی تشکیثی تا کوک ػولگشّای هٌطقی است ٍ تشای هحذٍد کشدى ٍ دقیق تش کشدى
جستجَ کاستشد اساسی داسد .دس ایي سٍش تا تؼییي ٍاطُ ّا ،هیذاى (فیلذ هَسد جستجَ) ٍ ًَع ػولگش هٌطقی تیي آًْا
اهکاى تاصیاتی هذاسک هَسد ًظش فشاّن هیآیذ .تشای جستجَ تا ایي سٍش اتتذا اٍلیي ٍاطُ هَسد ًظش خَد سا کِ
هیخَاّیذ دس هذاسک هَسد جستجَ ٍجَد داضتِ تاضذ ،دس اٍلیي هحل ٍسٍد اطالػات تایپ ًواییذ ٍ سپس اص لیست،
تؼییي کٌیذ کِ دس کذام تخص اص تاًک ٍاطگاى تِ دًثال ایي ٍاطُ تگشدد .پس اص تؼییي حَصُ جستجَی ٍاطُ اٍل،
ػولگش هٌطقی هَسد استفادُ تشای ٍاطُ تؼذی سا هطخص کٌیذ .ػولگش "ٍ" تِ هؼٌی ایي است کِ ٍاطُ قثل ٍ ایي ٍاطُ ّش
دٍ دس هذاسک ٍجَد داضتِ تاضٌذ (ّشیک دس حَصُ تؼییي ضذُ هشتَط تِ خَد) .ػولگش "یا" تِ هؼٌی ایي است کِ کلیِ
هذاسک تاصیافتٌی هَادی سا کِ حاٍی ٍاطُ تؼییي ضذُ قثلی یا ٍاطُ تؼییي ضذُ تؼذی ّستٌذ (ّشیک دس حَصُ تؼییي
ضذُ هشتَط تِ خَد) ًوایص دادُ ضًَذ ٍ .ػولگش "ًِ" توؼٌی ایٌست کِ کلیِ هذاسکی سا کِ حاٍی ٍاطُ قثلی ّستٌذ
ٍلی حاٍی ایي ٍاطُ ًیستٌذ(تاص ّن ّشیک دس حَصُ تؼییي ضذُ هشتَط تِ خَد) ًوایص دادُ ضًَذ .پس اص تؼییي ًَع
ػولگشًَ ،تت تِ ٍاسد کشدى ٍاطُ تؼذی ٍ تؼییي حَصُ هشتَطِ جْت جستجَ هیسسذ .دسصَست ًیاص ،سَهیي هحل ًیض
تشای تؼییي ٍاطُ سَم ٍ ًَع ػولگش ٍ حَصُ هشتَطِ قاتل استفادُ است .پس اص تؼییي ٍاطُ ّاً ،حَُ ًوایص اطالػات
یافتِ ضذُ سا تؼییي کٌیذ.

جستجَی گَگلی:

دس جستجَی گَگلی ،ضوا ػالٍُ تش داسا تَدى تواهی اهکاًات جستجَّای قثلی هاًٌذ :سادُ ،پیطشفتِ ٍ تشکیثی ٍ
جستجَی ػثاست ،هیتَاًیذ دس جستجَّای خَد اص اهکاًات ریل ًیض استفادُ کٌیذ:
1حزف اطالػات (ٍاطُ یا ػثاست دٍم [خط تیشُ] ٍاطُ یا ػثاست اٍل ):کلیِ هذاسکی سا کِ حاٍی ٍاطُ قثل اص خطتیشُ "ّ "-ستٌذ ٍلی حاٍی ٍاطُّای تؼذ اص "ً "-یستٌذ سا ًوایص هیدّذ .
هثال :آب ٍ َّای جٌگلی  -استَا
2تطثیق ("ػثاست") :اگش ػثاستی سا دس تیي "" جستجَ ًواییذ ،فشاکاٍش تٌْا تِ جستجَی تطثیقی (تا سػایت فاصلِّا ٍتشتیة کلوات دس ػثاست )ػثاست ٍاسد ضذُ هیپشداصد
هثال" :اصَل ػلن حساب "
َّ3ضوٌذ (ػثاست * ػثاست) :اگش ٍاطُ ٍ یا تخطی اص ػثاستی کِ هَسد جستجَ قشاس گشفتِ است سا فشاهَش کشدُایذ،هیتَاًیذ تجای ٍاطُ فشاهَش ضذُ اص * استفادُ کٌیذ ،
هثال * :ػلن حساب
4هحذٍدُ ػذدی ( :)01..011اگش تِ دًثال یک تاصُ ػذدی دس جستجَی خَد ّستیذ هیتَاًیذ اص " "..استفادُفشهاییذ
هثال 2111..011 :ساُ حل هسائل

تاسیخچِ جستجَ :

پس اص صدى کلیذ جستجَ ،هَتَس جستجَی فشاکاٍش دس پایگاُ پیص فشض تِ جستجَ پشداختِ ٍ اطالػات هذاسکی سا
کِ تا هطخصات تؼییي ضذُ ّوساى تاضٌذ تشاساس ًحَُ ًوایص ٍ تؼذاد هذاسک دس ّش صفحِ کِ دس صفحِ جستجَ تؼییي
ضذُ تَد ،تِ ًوایص هیگزاسد.

هَفق تاضیذ  .دس پٌاُ حق
تا تطکش  :گَدسصی

