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هدفت الدراسة إىل حصر وحتليل حمركات البحث الداللية على االنترنت، وتوزيعها موضوعيا وزمنيا وجغرافيا ونوعيا 

ها وطبيعة النتائج وحسب اإلتاحة، وحتديد اإلمكانات البحثية اليت تدعمها الفئات املختلفة منها، ومصادر املعلومات املعتمدة علي
وأساليب التعامل معها، وحتديد اخلدمات التفاعلية اليت توفرها احملركات الداللية موضوع الدراسة، وذلك من خالل االعتماد على املنهج 

، 2010و  2009الوصفي التحليلي، وأظهرت الدراسة حداثة ظهور حمركات البحث الداللية، حيث تركز ظهورها خالل عامي 
، تليها %52حمركًا دالليا، بنسبة  26بلغ عدد احملركات الداللية النوعية العامة من احملركات الداللية، % 24خالهلما حيث ظهر 

لكل منهما، مث حمركات حبث % 6، مث حمركات حبث األسئلة وحمركات الويكي بنسبة %12حمركات حبث الوسائط املتعددة بنسبة 
مع الزيادة .لكل منها% 2كات البحث الداللية اخلاصة بالبحث يف مواقع اجلامعات والتويتر، بنسبة ، مث حمر%4املواقع اإلخبارية، بنسبة 

 اهلائلة يف حجم املعلومات الرقمية، والنمو املتزايد لصفحات الويب، وعدم قدرة العديد من املستفيدين على التعبري بدقة عن احتياجام
ادرة على التعامل مع تلك املعلومات واسترجاعها بشكل فعال، لذلك ظهرت حمركات البحثية، مل تعد حمركات البحث التقليدية ق

اليت تسعى إىل جعل املعلومات الرقمية قابلة للفهم واالستيعاب ليس فقط من  Semantic Search Enginesالبحث الداللية 
  . وم وليس مضاهاة املصطلحجانب البشر وإمنا كذلك من جانب احملركات، مما ميكنها من القيام مبضاهاة املفه

 
  :دف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

  .حصر وحتليل حمركات البحث الداللية املتاحة على االنترنت .1
  .توزيع حمركات البحث الداللية موضوعيا وزمنيا وجغرافيا ونوعيا وحسب اإلتاحة .2
  .ملختلفة من احملركات الداللية موضوع الدراسةحتديد اإلمكانات البحثية اليت تدعمها الفئات ا .3
  .حتديد مصادر املعلومات املعتمدة عليها احملركات الداللية موضوع الدراسة .4
  .استكشاف طبيعة نتائج البحث باحملركات الداللية موضوع الدراسة، وأساليب التعامل معها .5
  .الدراسةحتديد اخلدمات التفاعلية اليت توفرها احملركات الداللية موضوع  .6
 

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف حصر وحتليل الفئات املختلفة من احملركات الداللية املتاحة على    
  .االنترنت، وحتديد أهم خصائصها وآلية عملها، وإمكاناا البحثية وأساليب التعامل مع نتائجها، وكيفية اإلفادة من خدماا

 
  :مرت الدراسة بأربع مراحل رئيسة هي

 
 :قامت الباحثة يف هذه املرحلة بالبحث يف االنترنت عن احملركات الداللية باستخدام العديد من املصطلحات منها
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semantic search engines,xml search engines, web3 search engines, smart search engines, 
semantic–multimedia, audio, video, image-search engines, semantic search, natural language search 
engines,semantic-based keyword search engines, -form, view-based search engines.  

، لتجميع meta search enginesث واألدلة وحمركات البحث املتعددةوذلك باستخدام العديد من حمركات البح
  .حمركًا دالليا 93، وأسفرت عمليات البحث عن وجود 2013مايو  30احملركات الداللية املتاحة حىت 

 
ا للتأكد من صالحيتها للبحث، فأسفرت هذه املرحلة عن مت يف هذه املرحلة زيارة احملركات الداللية اليت مت جتميعها، وفحصه

  :استبعاد جمموعة من احملركات الداللية وهي كالتايل
 احملركات الداللية اليت ال تتوافر منها إصدارة باللغة اإلجنليزيةمثل: Miloslav Konopík, ARSSearch, Intrastat 
 احملركات الداللية املتاحة مبقابل مادي مثل:Searchbox, TropesZoom, vocabgrabber, Sophia, pertimm 
 احملركات الداللية قيد اإلنشاء مثل:Roysearch, gazopa, mathweb 
     احملركات الداللية اليت ال تعمل بسبب متطلبات براجمية خاصـة أو مشـكلة بـاحملرك مثـل:SHOE,DART, zemanta, 

semantic-knowledge, semanticsearchart, cognition, siren  
 احملركات الداللية اليت ال تسترجع سوى نتائج دعائية مثل:Opensourcesearch, alvis 
 ا مثل احملركات الداللية اليت ال يفتح املوقع اخلاص:Blabline, yebol, xcavator, semanticwebsearch, swingly, 

nepomuk, truevert, zitgist   
 ـا مثـل      احملركات الذكية اليت التعتمد على تكشيف مو اقع من الويب وإمنا علـى قاعـدة معرفيـة خاصـة:Wikitude, 

wolframalpha 
حمركًا دالليا،  50وبعد عمليات االستبعاد اليت قامت ا الباحثة، وصل العدد اإلمجايل للمحركات الداللية موضوع الدراسة 

  ).1(يوضحها اجلدول رقم 
1 

تاریخ  URL المحرك
التسجیل  الدولة الجھة المسؤولة اإلنشاء

 بالموقع
answerbus http://www.answerbus.com/ 2001 Zhiping Zheng - - 

azbul http://azbul.net/2013/en-
us/TALASH.html 

2013 INTER Network INC الوالیات المتحدة - 

biosemantics http://biosemantics.org/jane/in
dex.php 

2007  The Biosemantics Group - - 

cluuz http://www.cluuz.com/ 2008 Sprylogics International Inc. - - 
collegeseekr http://collegeseekr.com/ 2012 FredJam Technologies - - 
ctrl-search http://ctrl-search.com/ 2012 Pragmatech - - 
deepdyve http://www.deepdyve.com/ - DeepDyve, Inc. -  

demo.pixolution http://demo.pixolution.de/ 2009 pixolution GmbH ألمانیا - 
duckduckgo https://duckduckgo.com/ - - - - 

evi http://www.evi.com/ 2005 Evi Technologies Ltd. المملكة المتحدة  
exalead http://www.exalead.com/searc

h/image/ 

2000  Dassault Systèmes - - 

factbites http://www.factbites.com/ 2005 Rapid Intelligence استرالیا - 
feeltiptop http://feeltiptop.com/ 2010 TipTop Technologies - - 

foob http://foob.eu/?lang=US&st=w
eb 

2013 - - - 

freebase http://www.freebase.com/ 2013 google -  
GeneView http://bc3.informatik.hu-

berlin.de/ 

2010 WBI ألمانیا  

go3r http://go3r.org/ 2002 Technische Universität 
Dresden التشیك  

hakia http://hakia.com/ 2004 Enterprise Solution الوالیات المتحدة - 
healthmash http://healthmash.com/ 2011 weblib الوالیات المتحدة - 
iks-project http://www.iks-project.eu/ 2009 IKS - - 

kngine http://kngine.com/ 2012 Kngine مصر - 
lexxe http://www.lexxe.com/ 2005 Lexxe Pty Ltd استرالیا - 
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makeuseof http://www.makeuseof.com/ 2006 google - - 
MEDIE http://www.nactem.ac.uk/medi

e/search.cgi 

2005  Tsujii Laboratory المملكة المتحدة - 

mocassin https://code.google.com/p/mo
cassin/ 

- Google Project Hosting -  

mufin http://mufin.fi.muni.cz/imgsear
ch/similar 

- Pavel Zezula التشیك - 

newpubmed 
search 

http://newpubmed.com/ - Enterprise Solution الوالیات المتحدة - 

nlmplus http://nlmplus.com/ - WebLib Search Solutions - - 
opinioncrawl http://www.opinioncrawl.com/ 2010 Semantic Engines LLC - - 

pearltrees http://www.pearltrees.com - - -  
Quertle http://www.quertle.info/ 2009 Quertle, LLC الوالیات المتحدة  

semager http://www.semager.de/ - - ألمانیا - 
semantifi http://www.semantifi.com/ 2009 SEMANTIFI - - 
sensebot http://www.sensebot.net/ 2007 Semantic Engines LLC. الوالیات المتحدة - 
serelex http://serelex.cental.be/ - UCL, BMSTU روسیا - 
sig.ma http://sig.ma/ 2009 Sindice - - 
sindice http://sindice.com/search 2008 Sindice - - 
spezify http://www.spezify.com/ 2009 - - - 
sswap http://sswap.info/ - The University of Arizona الوالیات المتحدة  

Swoogle http://swoogle.umbc.edu/ 2004 UMBC الوالیات المتحدة  
swse http://swse.deri.org/ 2010 - - - 

thefullwiki http://www.thefullwiki.org/ 2010 thefullwiki.org استرالیا - 
tineye http://www.tineye.com/ 2013 Idée Inc كندا  

triplemap https://www.diigo.com/bookm
ark/http%3 

- - -  

vidivodo http://www.vidivodo.com/ 2006 Vidivodo تركیا  
Watson http://watson.kmi.open.ac.uk/

WatsonWUI/ 

- NeOn&OpenKnowledge المملكة المتحدة - 

XSeek http://xseek.asu.edu/ 2008 Arizona State University الوالیات المتحدة - 
yovisto http://www.yovisto.com/ 2006  yovisto.com  -  
yummly http://www.yummly.com/ 2010 - -  

ziipa http://www.ziipa.com/ - - -  
 

ليل احملركات الداللية موضوع الدراسة، ملعرفة أنواعها وفئاا املختلفة، وحتديد مصادر مت يف هذه املرحلة استخدام وحت
  .املعلومات املعتمدة عليه، وإمكاناا البحثية وطبيعة النتائج ا، وأسلوب التعامل معها، واخلدمات اليت توفرها للمستفيد

 
 ذه املرحلة التحليل اإلحصائي للبيانات اليت مت جتميعها من احملركات الداللية، للتوصل ملؤشرات تكشف عن طبيعة مت

 .احملركات الداللية وأساليب البحث ا واإلفادة منها
 

ت معاجلة متفاوتة، ومن خالل توجد العديد من الدراسات اليت تناولت حمركات البحث الداللية من جوانب خمتلفة ومبستويا
  :ثالثة أقسام هي فحص اإلنتاج الفكري باال، ميكن تقسيم الدراسات السابقة إىل

 .الدراسات اليت تركز على حمرك حبث داليل حمدد: أوالً
  .الدراسات املقارنة لعدد من حمركات البحث الداللية: ثانيا 

  .اللية مبحركات البحث التقليديةالدراسات اليت تقارن حمركات البحث الد: ثالثًا
 

  :هي الدراسات اليت تتناول بالوصف والتحليل حمرك حبث داليل واحد مع التركيز على معاجلته من كافة جوانبه منها
يعتمد على اللغة الطبيعية،  SWSNLر حمرك حبث داليل أطلق عليه اليت هدفت إىل تطوي(Habernal, 2013) دراسة 

حيث اعتمدت الدراسة على تغذية احملرك باالستفسارات املوجودة بصفحات الفيس بوك باللغة التشيكية، واستخدمت الدراسة 
وتوصلت الدراسة إىل أن  ،1.54عبارات، حيث كان متوسط عدد العبارات يف االستفسار الواحد  3-1استفسارات تتراوح ما بني 
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لكل حمرك حبث داليل خريطة املفاهيم اخلاصة به، وال توجد معايري حمددة بعد تبني أفضل النتائج املسترجعة من حيث العدد أو الدقة، 
  .لى بنية الويبوأن حمركات البحث الداللية تعد من أفضل األدوات البحثية اليت ينبغي االعتماد عليها للتعامل مع التغريات اليت طرأت ع

بسبب عجز حمركات البحث عن  TALASHاليت هدفت إىل تصميم حمرك حبث هندي  (Vasnik, 2012) دراسة 
النموذج . استرجاع معلومات دقيقة ذات صلة باالستفسار، وقد طورت الدراسة ثالثة مناذج لتعزيز االستفسار مبحرك البحث الداليل

، والنموذج الثاين يتعامل مع اللغة الطبيعية اخلاصة باملستفيد، والنموذج الثالث مزيج  lexicalتعامل مع املصطلحات املعجميةاألول ي
على استرجاع نتائج ذات صلة وبدرجة عالية  TALASHمن االثنني السابقني، أظهرت الدراسة قدرة وجناح حمرك البحث الداليل 

  .ج الثالث يف االستفسارمن الدقة، عند استخدام النموذ
اليت تناولت التخطيط إلعداد حمرك حبث داليل جامعي يتمكن من فهم املعلومات ومعاجلتها (Kanojia, 2012) دراسة 

جاع املعلومات دون احلاجة إىل التدخل البشري، حبيث تتوافر فيه إمكانات البحث الداليل من حيث سهولة االستخدام، ودعم استر
 وليس البيانات، والقدرة على إزالة التضارب والتكرار بقاعدة البيانات وتقدمي نتائج دقيقة، فقد أثبتت الدراسة أن احملرك لديه القدرة

ومها على معاجلة املترادفات والتمييز بني األماكن والكيانات املختلفة، وعرضت الدراسة كذلك لنموذجني من حمركات البحث الداللية 
Swoogle  وOntoKhoj.  

اليت هدفت إىل حتليل وتقييم معدالت االستدعاء والدقة من حمرك البحث الداليل (Thomas, 2012) دراسة
GeneView  مقال  271 808مستخلص و  20 962 294املتخصص يف جمال الكيمياء الطبية واجلينات، حيث يبحث احملرك يف

، واستعرضت الدراسة العديد من األدوات البحثية يف جمال الكيمياء الطبية، وحتديد أوجه التشابه PubMedل يف قاعدة نص كام
وتوصلت الدراسة إىل ارتفاع نسبة الدقة بالنتائج املسترجعة، حيث تبني أنه عند البحث  GeneViewواالختالف بينها وبني حمرك 

، مما يكشف عن فاعلية احملرك يف البحث %93. 4ونسبة الدقة % 88.7وصلت نسبة االستدعاء عن مقاالت يف جمال الكيمياء الطبية 
  .واالسترجاع يف جمال ختصصه

اليت هدفت إىل تصميم حمرك حبث داليل للصور، يتفوق عن احملركات التقليدية باسترجاع نتائج (Riad, 2012) دراسة 
الدراسة على حتديد متطلبات النظام ومكوناته وآلية عمله ومراحل إعداده اليت بدأت بتصميم زاحف للقيام بتجميع  داللية، وقد ركزت

الصور املتاحة على الويب، واالعتماد على خريطة مفاهيم متخصصة، توضح العالقات بني املوضوعات يف شكل مرئي ويف هيكلية 
  .هرمية

اليت هدفت إىل التخطيط لتطوير حمرك حبث داليل يف جمال الرعاية الصحية، بسبب عدم قدرة  (Rajan, 2012) دراسة 
حمركات البحث العادية على استرجاع نتائج ذات صلة قوية مبوضوع االستفسار، واعتمد احملرك على لغة خريطة مفاهيم الويب 

OWL  ة، وناقشت الدراسة بنية احملرك وآلية عمله وطريقة ترتيب النتائج، وحتديد وخريطة مفاهيم متخصصة يف جمال الرعاية الصحي
 .مدى صلتها باالستفسار، وأوصت الدراسة بالتوسع يف تطوير حمركات حبث داللية ختدم ختصصات طبية أخرى

مكوناته واقتراح حمرك حبث داليل متعدد اليت هدفت إىل حتديد مفهوم الويب الداليل و (Hammad, 2011) دراسة 
اللغات، يعتمد على عدة تقنيات لتمييز اللغة إىل نصوص حمددة، وتصنيفها ومعرفة معناها، وقد استخدم احملرك تقنيات معاجلة اللغة 

ة، ويرى املؤلفان أن اللغة العربية الطبيعية، وخريطة املفاهيم، ويدعم احملرك أربع لغات هي اللغة االجنليزية والعربية واألسبانية والبايسكي
 .من أصعب اللغات من حيث التعامل معها من جانب احملرك، حيث ختتلف عن باقي اللغات يف تركيباا اللغوية ودرجة تعقيدها

آلية عمله وكيفية وبيان  Watsonاليت هدفت إىل وصف وحتليل حمرك البحث الداليل  ( d’Aquin, 2010) دراسة 
تعامله مع االستفسار، حيث كشفت الدراسة أن احملرك يقوم بتجميع احملتوى الداليل املتاح على الويب، مث يقوم بتحليله واستخراج 
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امليتاداتا املفيدة، ويقوم مبعاجلة االستفسار بشكل يضمن دقة النتائج، وكشفت الدراسة كذلك عن مكونات احملرك الذي يتألف من 
 ".بوابة للويب الداليل"ف وكشاف وآلية للتعامل مع االستفسار، ويسمح بالوصول الفعال لوثائق الويب الداليل مما جيعله مبثابة زاح

يهدف إىل تقدمي معلومات  ARSSearchاليت هدفت إىل تطوير حمرك حبث داليل أطلق عليه  (Wang, 2009)دراسة 
اعتمادا على البيانات الداللية والفهم العميق ملا يقصده املستفيد، وخيتص احملرك بالبحث يف التقارير السنوية لشركات  ومعارف دقيقة

 األمن الصينية، واهتمت الدراسة بتحليل معمارية النظام اخلاص باحملرك، ويعد من احملركات املعتمدة على اللغة الطبيعية، ومت االعتماد
يف تنظيم وجدولة التقارير السنوية، وقارنت الدراسة احملرك  NLPللتقارير السنوية وتقنيات معاجلة اللغة الطبيعية على خريطة مفاهيم 

 SHOE. مع إمكانات احملرك الداليل 
ولية اليت هدفت إىل تصميم حمرك داليل لتطوير اخلدمات الد(Markellos & Sakkopoulos, 2007)دراسة 

وحللت الدراسة  Intrastatاإلحصائية باليونان، ولتقدمي اخلدمات اإلحصائية للوزارات املختلفة واملنظمات واألفراد، وأطلق عليه اسم 
مكوناته وآلية عمله ومتطلباته واليت متثلت يف خريطة للمفاهيم للحصول على املعارف الرقمية، وقاعدة املعرفة اليت يتم فيها وصف 

ت الرقمية، وإضافة العالقات بينها باستخدام خريطة املفاهيم، وآلية للبحث الداليل وتصميم واجهة استخدام بسيطة، أظهرت املعلوما
الدراسة قدرة احملرك على توفري سهولة يف االستخدام، ودقة يف النتائج وسرعة يف االسترجاع و القدرة على التعامل مع االستفسارات 

 .املعقدة
وهو حمرك حبث داليل يعتمد على الكلمات املفتاحية، ويقوم   XSeekاليت تناولت حمرك البحث  (Liu, 2007) دراسة 

، وأظهرت الدراسة آلية عمل احملرك الذي يعتمد على حتليل الكلمات املفتاحية املدرجة من خالل XMLبتحليل البيانات بصيغة 
، فللمحرك القدرة على حتليل بنية البيانات  schemaإىل دالالت ومفاهيم دون االعتماد على خطة حمددةاملستفيد، ويقوم بتحويلها 

للمحرك ومنها سهولة  واإلمكاناتواستخالص الكيانات واملؤشرات والعالقات، وأظهرت الدراسة العديد من املزايا   XMLبصيغة
 .حصائية عن حجم الوثائق املكشفة والوقت املستغرق يف معاجلة واسترجاع النتائجواجهة التعامل مع املستفيد، وإتاحة احملرك ملعلومات إ

املتخصص يف جمال علوم  Noesisاليت هدفت إىل حتليل ووصف حمرك البحث الداليل  (Movva, 2007)دراسة 
لى خريطة مفاهيم متخصصة، ويعد من حمركات البحث الذي يعتمد ع Noesisالغالف اجلوي، ويرى الباحثون أن حمرك البحث 

والويب املفتوح، حيث يقوم احملرك بالبحث عن مصادر املعلومات واملواد التعليمية " قواعد البيانات" الداللية اليت جتمع بني الويب اخلفي
رجع النتائج ويقوم بربطها خبريطة يف جمال علوم الغالف اجلوي بقواعد البيانات، ويرسل االستفسار كذلك إىل جوجل وياهو ويست

 . املفاهيم، ومن مث يقوم باستبعاد النتائج غري املتصلة مبوضوع االستفسار، لذلك متتاز نتائجه بالدقة والصلة القوية مبوضوع االستفسار
، وأبرزت الدراسة SemSearchاليت هدفت لتحليل ووصف حمرك البحث الداليل (Yuangui Lei, 2006)  دراسة

مث  آلية عمل احملرك القائمة على حتليل استفسار املستفيد وحتويله إىل استفسار رمسي يفهمه احملرك، مث البحث مبستودع املفاهيم الداللية،
عامل مع االستفسارات ترتيب النتائج املسترجعة، وأهم املزايا اليت يتفوق ا عن غريه من احملركات الداللية وأبرزها قدرته على الت

املعقدة، واآلليات املستخدمة يف معاجلة املصطلحات الواردة باستفسار املستفيد، كشفت الدراسة عن دعم احملرك إلمكانية البحث 
خال باستخدام الروابط البولينية، وأوضحت الدراسة اخلطة املستقبلية لتطوير احملرك حيث يتم تطوير آلية ترتيب النتائج باحملرك، وإد

  .حتسينات على آلية التعامل مع االستفسار
وبيان آلية عمله ومميزاته وبنيته اهلندسية،  Swoogleاليت هدفت إىل دراسة حمرك البحث الداليل (Tim, 2004) دراسة 

لصفحات وخاصة تلك اليت تربز العالقات الداخلية حيث يعتمد احملرك على خريطة مفاهيم، ويستفيد من امليتاداتا املدرجة باملواقع وا
بالوثيقة، تعتمد بنية احملرك على وجود زاحف لتجميع املواقع وقاعدة بيانات لتخزينها، ومكونات أخرى الستخراج امليتاداتا وإنشاء 

يسعى احملرك إىل أن  يصل حجم وثيقة، و 11000العالقات الداللية، وقد أظهرت الدراسة أن حجم الوثائق املكشفة باحملرك وصل إىل 
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والذي يتكون من ثالثة مكونات هي  Swoogle2قاعدته إىل مليون وثيقة وذلك من خالل االعتماد على اإلصدار الثاين من احملرك
  .البحث وخريطة املفاهيم ومقياس إحصائي للمجموعات املكشفة من الويب الداليل

حمركات البحث الداللية وأمهيتها، والتخطيط لبناء حمرك حبث داليل عريب  اليت هدفت إىل إبراز مفهوم) 2010عبيد،( دراسة 
أطلق عليه اسم املخصص، وتناولت الدراسة املكونات األساس للمحرك واليت تشمل حمرك حبث لفظي واألداة املفاهيمية، وأبرزت 

  .يةالدراسة أمهية احملرك يف ختطي احلواجز اللغوية وتعزيز استرجاع املواد غري النص
 

  :هي الدراسات اليت تعاجل أكثر من حمرك حبث داليل بغرض التحليل واملقارنة، ومنها
عمل كل حمرك وطريقة حمركًا دالليا وأبرزت الدراسة آلية  12اليت هدفت إىل املقارنة بني (Sudeepthi, 2012) دراسة 

تعامله مع االستفسار وطبيعة االستفسارات اليت يدعمها كل حمرك، ونوعية النتائج املسترجعة من خالله، وآلية ترتيب النتائج، وتوصلت 
  .الدراسة إىل اختالف حمركات البحث الداللية فيما بينها يف أسلوب العمل ويف طبيعة النتائج املسترجعة

اليت هدفت إىل حتديد مفهوم حمركات البحث الداللية، والفرق بينها وبني احملركات التقليدية، (Anusree, 2011) دراسة
 ,DuckDuckGo, Hakia, SenseBot, Kosmix, Factbites(واستعرضت الدراسة لثماين حمركات حبث داللية هي

Lexxe, DeepDyve, Powerset(كل حمرك وخصائصه ، وآلية العمل به والعوامل اليت تؤثر على  وأبرزت الدراسة مسات
  .فاعلية االسترجاع من خالله، وتوصلت الدراسة إىل فاعلية حمركات البحث الداللية يف عمليات البحث والدقة يف االسترجاع

 ,Falcon-S, AquaLog(ات داللية هي اليت تناولت باملقارنة والتحليل تسعة حمرك (Wei, 2008) دراسة
SHOE, TAP, KIM, DOSE, Squiggle, OWLIR, SemSearch ( ،وناقشت أهداف وجمال وبنية كل حمرك

والتقنيات اليت يعتمد عليها يف معاجلة وحتليل االستفسار واستخالص النتائج، وتوصلت الدراسة إىل أن حمركات البحث الداللية تعد من 
  .حثية على االنترنت، حيث تتكامل فيها املعلومات الداللية مع خريطة املفاهيم والقاعدة املعرفيةأفضل األدوات الب

 
ة ومنها جوجل، إلظهار هي الدراسات اليت ختتار مناذج من حمركات البحث الداللية وتقارا بأشهر حمركات البحث التقليدي

  :جوانب القوة والضعف يف كل منها، ومن هذه الدراسات
كنموذج حملركات البحث الداللية،  Hakiaاليت هدفت إىل مقارنة أداء حمرك البحث  (Andago, 2010) دراسة 

استفسارا من استفسارات الطالب، مت  30نهما باستخدام مبحرك البحث جوجل باعتباره أشهر حمركات البحث، ومت البحث بكل م
بينما وصل معدل  0.021نتيجة بكل من احملركني، أظهرت الدراسة أن معدل الدقة يف نتائج جوجل بلغ  20قياس معدل الدقة يف أول 

وهو جوجل، وأن   أفضل من حمركهم املفضل Hakiaمن الطالب يرون أن حمرك البحث % 17أن  Hakia0.063الدقة يف نتائج 
 Hakiaمن الطالب سيوصون باستخدام حمرك البحث % 58، وأن  Hakiaمن الطالب سوف يستخدمون حمرك البحث % 23

، GoPubmedوحمرك البحث جوجل و GoWebاليت قارنت بني حمرك البحث الداليل(Dietze, 2009) دراسة .ألصدقائهم
سؤاالً عن  26ك وقياس معدالت الدقة واالستدعاء بكل منها، واعتمدت منهجية البحث على قيام الباحث بإدراج دف تقييم احملر

استطاع اإلجابة  GoWebللمحركات الثالثة، أثبتت الدراسة أن حمرك البحث الداليل " وظائف اجلني واألعراض واألمراض اجلينية"
حيث  GoPubmed، ويف النهاية % 62سبة اإلجابة الصحيحة يف جوجل من األسئلة ، بينما وصلت ن% 77بشكل صحيح عن 

ميتاز بامتالكه خلفية معرفية إضافية عن  GoWebمن األسئلة بشكل صحيح، وأظهرت الدراسة أن حمرك % 50استطاع اإلجابة عن 
  .ةالكيمياء الطبية، فهو يدمج بني خريطة املفاهيم املتخصصة يف اجلني مع رؤوس املوضوعات الطبي

اليت هدفت إىل إلقاء الضوء على مفهوم وخصائص البحث الداليل، وفهم أبرز متطلبات عمل الويب ) 2010بامفلح،(دراسة 
وحمرك البحث  Hakiaالداليل وتقنياته، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، بإجراء عمليات حبث يف كل من حمرك البحث الداليل 
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من خصائص استرجاع املعلومات وعرض النتائج،  Hakiaفة، لتحديد ما يتميز به حمرك البحث مصطلحات خمتل 4جوجل باستخدام 
وأوصت الدراسة بتطوير حمركات حبث داللية السترجاع املعلومات باللغة العربية، وإجراء املزيد من الدراسات حول تطبيقات الويب 

  .الداليل
سات تم حبصر حمركات البحث الداللية وحتديد أنواعها من خالل عرض الدراسات السابقة، يتبني عدم وجود درا

مع الزيادة اهلائلة لصفحات الويب، .وخصائصها وختصصاا املختلفة، وطبيعة نتائجها، وهو ما سوف تركز عليه الدراسة احلالية
ثائق وفقًا للكلمة املفتاحية أصبحت حمركات البحث هي األداة األساس إلجياد الوثائق على الويب، حيث يقوم احملرك باسترجاع الو

للمستفيد، وذلك من خالل البحث بكشاف ضخم ميتلكه احملرك، وترتيب النتائج وفقًا معايري خمتلفة دون فهم كلي الستفسار املستفيد، 
  (Dietze, 2009) .وتعترب هذه الطريقة يف البحث مفيدة وفعالة يف استرجاع وثائق حمددة

  :ومن أبرز املشكالت اليت تعاين منها حمركات البحث ما يلي
 عدم القدرة على حتليل مصطلحات االستفسار.  
 عدم القدرة على استرجاع نتائج دقيقة ذات صلة قوية مبوضوع البحث. (Shanmugavadivu, 2010) 
  مـن حمتـوى   % 15الدراسات أن أضخم حمركات البحث يغطي فقط عدم القدرة على استرجاع حمتوى الويب، فقد أثبتت

 (Vadivu, 2011) .الويب
 اعدم القدرة على إدراك النتائج املسترجعة وتوزيعها مفاهيمي. 
   لكـن ال يـتم   عدم القدرة على املضاهاة اجليدة لالستفسار بوثائق الويب، حيث إن املعلومة موجودة ومتاحـة بالويـب، و

 (Madhu, 2011) .استرجاعها بشكل يعكس مفهومها
 صعوبة التعامل مع االستفسارات املتعلقة بكيانات معينة، مثل مؤلفات كاتب معني أو اآلثار ببلد ما... 
 عدم القدرة على معاجلة االستفسارات املعقدة. (Mika, 2008) 

Semantic Web 
نتيجة للمشكالت اليت تعاين منها حمركات حبث الويب، ظهر ما يسمى بالويب الداليل خبصائص وبطبيعة خمتلفة عن الويب 

ملختلفة للمعلومة السترجاع نتائج بأنه رؤية للمستقبل الذي تستطيع فيه اآلالت فهم اجلوانب ا(Riad, 2012) احلايل، حيث يعرفه
مفاهيمية أكثر دقة، من خالل االعتماد على خرائط املفاهيم اليت متكنه من فهم العالقات املوجودة بني أجزاء متفرقة من املعلومات، 

املعلومات بوضوح، لتمكني التفاعل بني البشر  بأنه امتداد للويب احلايل والذي حتدد فيه معاين ومفاهيم(Hendler, 2010)ويرى 
  .واآلالت

واليت متكن اآلالت من فهمها، وميكن الوصول  Linked dataبأنه ويب البيانات املترابطة  (Singh, 2012)يعرفه 
واتفق عدد من الباحثني .W3Cف الويب وغريها من األدوات اليت طورها ائتال RDFلتلك البيانات من خالل إطار وصف املصدر

بأن الويب الداليل هو الويب املشتمل على وثائق (Vadivu, 2011; Shanmugavadivu, 2010; Tim, 2004) منهم
وهي وثائق متاحة على اخلط املباشر مكتوبة بلغة الويب  Semantic Web document (SWD)الويب الداليل 

ومتاحة للوصول إليها من قبل مستخدمي الويب "  OWLأو لغة خريطة مفاهيم الويب RDF بصيغة إطار وصف املصدر"الداليل
  .والربامج اآللية، وتشتمل على ميتاداتا داللية لتسجيل معلومات تفصيلية عن كل وثيقة

 
 يدعم االستكشاف الفعال للمصادر.  
 حيقق تكاملية األداء.  
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 شغيل البيين، واليت ال ميكن حلها باالعتماد على تقنيات الويب احلاليةيقدم حلوالً تدعم مشكالت الت. 
 معاجلة مجيع املشكالت اليت يعاين منه الويب احلايل واملتمثلة يف: 
o االفتقار للهيكلية املناسبة لتمثيل البيانات.  
o غموض املعلومات الناجتة عن الربط البيين الضعيف بني املعلومات.  
o علومات املتوافرة بالويبعجز اآلالت عن فهم امل. (Madhu, 2011) 
  يساعد يف حتويل الويب احلايل من جمرد مستودع ضخم ألشكال خمتلفة ومتنوعة من البيانات واملعلومات واملقاطع املتراكمة

  )2012األكليب، .(بشكل عشوائي إىل بيئة معرفية منظمة
Semantic Search engines 
أي حمركات البحث اليت تتعامل مع صفحات بلغة التهيئة املوسعة، وهي  XML search engineيطلق عليها البعض 

 ,XML. (Mangoldتتطلب اإلجابة عليها حتليل صفحات X Queriesاحملركات اليت تتعامل مع استفسارات يطلق عليها
2007;Mamou, 2003) 

  :الداللية عن حمركات البحث التقليدية فيما يليختتلف حمركات البحث 
االستفسار يف حمركات البحث التقليدية عبارة عن كلمات مفتاحية يتم الربط بينها باستخدام  :التعامل مع االستفسار

 & ,KUMAR, RANA) .الروابط البولينية، بينما تستطيع حمركات البحث الداللية استنباط عالقات بني كلمات االستفسار
SINGH, 2012)  

تم حمركات البحث التقليدية باسترجاع الصفحات اليت وردت ا مصطلحات البحث، بينما تم حمركات  :طبيعة النتائج
  .البحث الداللية باسترجاع صفحات هلا عالقة مبصطلحات البحث سواء ظهرت ا تلك املصطلحات أو مل تظهر

تعتمد حمركات البحث التقليدية على عدة معايري لترتيب النتائج منها تكرار املصطلح بالصفحة ومكان وجود  :ئجترتيب النتا
 .املصطلح بالصفحة، بينما تعتمد حمركات البحث الداللية يف الترتيب على أساس عدد العالقات اليت تربط الصفحة باملفاهيم

(Ranganathan, 2010)  
 

      سهولة االستخدام، حيث ميكن ألي مستفيد استخدامه دون احلاجة ملعرفة مفردات أو بنية خريطـة املفـاهيم أو معرفـة لغـة
  .SQLاالستفسارات املهيكلة

 دقة النتائج املسترجعة، وتلبيتها الحتياجات املستفيدين.  
 إلكمال التلقائي ملصطلحات البحثسرعة االسترجاع، ووجود خاصية ا.  
 القدرة على التعامل مع االستفسارات املعقدة، وأن يدعم احملرك الروابط البولينية وإمكانات البحث املتقدم. (Markellos & 

Sakkopoulos, 2007)  
 

  crawler الزاحف
ك حبث داليل زاحف أو أكثر لتجميع الوثائق والصفحات الداللية، وتتوافر لدى زواحف بعض احملركات يتوافر لكل حمر

وهي قيام الزاحف بزيارة املواقع املهمة والقيمة بشكل أكثر  Smart crawling technologyالداللية تقنية الزحف الذكي
ل التحديث يف الصفحات، حىت تتمكن من تعديل خوارزمية الزحف تكرارا وعمقًا من غريها، وتقوم هذه التقنية كذلك بتحديد معد

 (Shanmugavadivu, 2010) .لتحقيق أكرب قدر ممكن من حداثة الصفحات املخزنة بقاعدة بيانات احملرك الداليل
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 Natural Language Processing (NLP)معاجل اللغة الطبيعية 

  :يل من التعامل مع اللغات بطرق متقدمة، وتنقسم مستويات املعاجلة للغة الطبيعية إىل ثالثة مستوياتمتكن احملرك الدال
 Morphological levelاملستوى الشكلي 

يتم فيه حتديد أصل أو مصدر الكلمة، فقد تتكون الكلمة وباألخص يف اللغة االجنليزية من ثالثة مكونات هياألصل أو 
وهي احلروف املضافة بنهاية  suffixوهي احلروف الزائدة يف أول الكلمة والالحقة  prefixلكلمة، والبادئة وهو أصل ا rootاملصدر

 : unlikelyالكلمة، ونوضح ذلك من خالل املثال التايل لكلمة 

 
الثالثة، ، ويعتمد  يتم تقسيم الكلمة إىل مكوناا، وتقوم برجميات معاجلة اللغة الطبيعية بتحديد معىن لكل مكون من املكونات

، وهو الربنامج الذي يعمل Lexical Parserحمرك البحث الداليل يف أداء هذه العملية على تقنية يطلق عليها حملل املفردات املعجمية 
 (Singh, 2012) .على استخراج وحتليل املفردات اللغوية

، وتم الربجميات ..."فعل وفاعل ومفعول" فيه حتليل التركيبة النحوية للجملة يتم Syntactic levelاملستوى النحوي 
ويعتمد حمرك البحث الداليل يف أداء هذه العملية على تقنية يطلق عليها احمللل النحوي  توى بترتيب الكلمات داخل اجلملة،يف هذا املس

 .Syntax Parserأو البنائي
على الرغم من أن املستويات السابقة تساعد يف حتديد دالالت الكلمات، إال أن  Semantic levelاملستوى الداليل 

هذا املستوى هو األكثر أمهية، حيث توجد بعض الكلمات اليت تتخذ معىن خمتلف من مجلة ألخرى، وهلذا تقوم الربجميات بتحديد معناها 
  (Hammad, 2011)  .وفقا للسياق الذي ذكرت فيه

  :تعتمد حمركات البحث الداللية على عدة أدوات للمساعدة يف فهم صفحة الويب، منها
1  

 & Vanjulavalli) .اليت تعتمد على مناذج إحصائية لتحديد جمموعات من الكلمات اليت تظهر عادة معا بشكل متزامن
Kovalan, 2012)  

2 WordNet 
وآخرون، وهو يعد مبثابة قاعدة بيانات معجمية ضخمة George Miller  على يد جورج ميلر 1990الذي ظهر عام 

للغة االجنليزية، حيث تقوم بتجميع الكلمات يف شكل عبارات، ويف بعض املواضع يبدو كقاموس يعطي تعريفات وأمثلة توضح أشكال 
ومات عن البنية الشكلية للكلمة، ويوجد به نوعان من العالقات مها عالقات داللية للربط بني االستخدام للكلمة، كما أنه يعطي معل

 ,Singh) .املفاهيم وعالقات معجمية للربط بني الكلمات الفردية، ويعترب أداة جيدة لالعتماد عليها عند معاجلة اللغة الطبيعية
2012;Hammad, 2011)  

3  Ontology 

اليت ظهرت يف قطاع معني من املعرفة،  conceptsواملفاهيم  objectsات واضحة موعة من الكيانات هي مواصف
فاهيم بأا متثيل للمعرفة من خالل جمموعة من امل (Singh, 2012)، ويعرفها (Kanojia, 2012) .وتوضح العالقات فيما بينها
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بينها عالقات حمددة يف جمال معني، وأبرز مكوناا األفراد واألحداث والعالقات والوظائف واملؤشرات وغريها من املكونات اليت توضح 
  .العالقات املختلفة
حث العلمي منوذجا مبسطًا خلريطة مفاهيم يف جمال الب (Rocha, Schwabe, & Aragao, 2004)ويقدم

  :باجلامعات كما يوضحها الشكل التايل
1 

  
 

 تم بتقدمي املعرفة اخلاصة بقطاع معني من قطاعات املعرفة البشرية.  
  تشتمل على مصطلحات يطلق عليها طبقاتClasses  أو مفاهيمConcepts.  
 رمية لتوضيح العالقات بني الطبقات أو املفاهيم، يطلق عليها البعض اسم الشبكة الداللية وهي متثيل املفـاهيم  تستخدم البنية اهل

 (Hammad, 2011) .يف شكل شجري، له قمم وأطراف إلظهار العالقات بني املفاهيم
  لـ ، جزء من ، مكونـات لــ   تستخدم أنواع خمتلفة من العالقات مثل مرادف لـ ، مضاد... (Vanjulavalli & 

Kovalan, 2012) 
4 Resource Description Framework(RDF) 

  :هو إطار عام ملعاجلة امليتاداتا مبواقع الويب، ولوصف العالقات بني املصادر، ويعتمد على املكونات الثالثة التالية
هو كل ما يتم وصفه، ولكل مصدر معرف خاص به، قد يكون الترقيم الدويل املوحد أو حمـدد املصـدر    :Resourceراملصد .1

  .اخلاص به، وقد يكون املصدر صفحة ويب كاملة أو جزء منها  URLاملوحد
  .هي عالقة أو مسة حتدد مالك املصدر واملسؤول عنه: Propertyامللكية  .2
أو  objectهو الذي جيمع املصدر وامللكية والقيم اخلاصة ما، ويطلق عليها اسـم الكيـان   البيان  :Statementsالبيانات  .3

 subject. (Shanmugavadivu, 2010)املوضوع 
 RDF  

 تقدمي طريقة معيارية للتعبري عن البيانات.  
 الداللية بني األنظمة اآللية واليت ختتلف فيما بينها يف مقدار ونوعية املعرفة تستخدم إلزالة الغموض عند إرسال البيانات. 
 ا ظهور جمموعة كبرية من األدوات واخلدمات املرتبطة.  
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 ,Yuangui Lei, 2006;Uren & Lopez) توجد عدة تقسيمات حملركات البحث الداللية، فقد قسمها كل من

  :ًء على واجهة التعامل و طريقة إدخال االستفسار إىلبنا(2007
هي اليت متكـن   semantic-based keyword search engines :حمركات معتمدة على داللة الكلمات املفتاحية .1

  .املستفيد من إدخال استفساره على شكل كلمة مفتاحية أو عدة كلمات، وتقوم بتحويل تلك الكلمات إىل مفاهيم
هي اليت تتيح للمستفيد إدخال استفساره من خـالل   form-based search enginesعلى النموذج  حمركات معتمدة .2

  .مناذج أو قوائم منسدلة، اعتمادا على بنية خريطة املفاهيم، وتساعد املستفيد على حتديد استفساره
من اإلحبار يف العـرض  هي اليت متكن املستفيد  View-based search enginesحمركات معتمدة على العرض املرئي  .3

  .املرئي اخلاص خبريطة املفاهيم
هي اليت تستخدم تقنيات معاجلة اللغـة   Natural language search engines حمركات معتمدة على اللغة الطبيعية .4

 .الطبيعية وحتويلها إىل لغة خريطة املفاهيم
  :هي وميكن تقسيم حمركات البحث الداللية حسب طريقة عملها إىل أربع  فئات

تركز تلك احملركات على حتليل مفهوم الكلمة حسب السـياق الـذي   : الفئة األوىل تعتمد على حتليل سياق االستخدام - 1
  .وضعت فيه

حيث تقوم هذه الفئة بتقدمي جمموعة من احلقائق املتعلقة مبفهوم معني، واستنباط : الفئة الثانية تعتمد على املنطق واالستدالل - 2
  .ق إضافيةواستنتاج حقائ

هي اليت تعتمد على حتديد املفردات وحتليل سياق اجلملة من الناحيـة البنائيـة   : الفئة الثالثة تعتمد على فهم اللغة الطبيعية - 3
  .والنحوية، لتحديد األفعال واألمساء واملوضوعات وغريها

د العالقات بني املفاهيم يف ختصص ما، وهـذه  حيث تعتمد عليها احملركات يف حتدي: الفئة الرابعة تستخدم خرائط املفاهيم - 4
  (Sudeepthi, 2012) .الفئة هي األكثر شيوعا بني حمركات البحث الداللية

 
ام الزاحف بتجميع املواقع والصفحات من الويب، تعتمد آلية عمل حمركات البحث الداللية على جمموعة من املراحل، تبدأ بقي

  .وختزينها يف قاعدة البيانات
2 
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  يقوم احملللParser  بإعداد ميتاداتاRDF للصفحات وحتديد العالقات بني املفاهيم من خالل االعتماد على خريطة املفاهيم
الويب وغريها من األدوات واليت ختتلف من حمرك آلخر، وتتم العمليات السابقة يف غـري وقـت تعامـل    ولغة خريطة مفاهيم 

  .Off lineاملستفيد مع احملرك 
  عندما يقوم املستفيد بالبحث باحملرك الداليل يتم معاجلة االستفسار اخلاصة به بطرق ختتلف من حمرك آلخر حىت يتسىن للمحرك

  .فهم دالالت االستفسار
 تم مضاهاة مفاهيم االستفسار بالصفحات الداللية، وإظهار العالقات بني الصفحات بشكل شجري، وإعداد قائمـة مبدئيـة   ي

  .بالنتائج
     يتم ترتيب النتائج من خالل التركيز على الصفحات اليت ترتبط بعدد كبري من العالقات مع صـفحات أخـرى، واسـتبعاد

 & ,Guha, McCool) .مع األخذ باالعتبار شهرة املصطلح وسياق البحث الصفحات قليلة الصلة املوجودة باألطراف،
Mille, 2003;Ranganathan, 2010)  

 
  :توجد جمموعة من العوامل املؤثرة على أداء حمركات البحث الداللية منها

  .االهتمام مبضاهاة املفهوم .1
  .ون أسئلة املستفيد عامة ولكنه يف حقيقة األمر حيتاج إىل إجابات متخصصةفقد تك: العمومية .2
فعـل  " ينبغي أن يسترجع احملرك كافة األشكال املختلفة من املصطلح : االهتمام بالتغريات اليت تطرأ على شكل املصطلح .3

  .ما دام هلا نفس املعىن... مضارع، ماضي، فاعل
يهتم احملرك باسترجاع النتائج اخلاصة باملفهوم األكثر شيوعا للمصطلح، فعند كتابـة  أن : األخذ باالعتبار املصطلح الشائع .4

ينبغي أن تسترجع النتائج اخلاصة بفاكهة التفاح مث النتائج اخلاصة بشركة الكمبيوتر، مث اخلاصـة بالبنـك    appleكلمة 
  .وهكذا

ستفيد مبعرفة املترادفات اخلاصة باملصطلح، وأن يكـون  ينبغي أن يقوم حمرك البحث الداليل مبساعدة امل: مراعاة املترادفات .5
  .عدد النتائج متساوي عند البحث باستخدام أي مصطلح من املصطلحات املترادفة

  .ينبغي على احملركات الداللية إعطاء إجابة حمددة عندما يبدأ االستفسار بأداة استفهام: مراعاة شكل االستفسار   .6
  .ي إتاحة الفرصة للمستفيد بكتابة استفساره دون التقيد بطريقة حمددة يف الصياغةينبغ: احلرية يف صياغة االستفسار   .7
أن يكون احملرك قادرا على استرجاع النتائج من خالل حتليل االستفسار، وليس اعتمادا على سلوك املستفيد يف عمليـات     .8

  .البحث السابقة
 (Anusree, 2011) .أن حيظى احملرك بكثافة يف االستخدام   .9

ينبغي على احملرك أن يكون قادرا على استرجاع نتائج تتناسب مـع مكـان   : locationمراعاة مكان وجود املستفيد  .10
 .وجود املستفيد

ينبغي أن تكون احملركات قادرة على فهم السؤال وإعطاء إجابة تتوافق مـع  : Current Trendمراعاة االجتاه احلايل  .11
 . للمجتمع أو أحدث أخبار اتمعاالجتاه احلايل

األخذ باالعتبار نية أو مقصد املستفيد حبيث يتم استرجاع نتائج تعتمد على املقصد الفعلي من االستفسار وليس اعتمـادا   .12
 (John, 2012) .على الكلمات املستخدمة

 
  :البحث الداللية من بعض املشكالت منهاتعاين بعض حمركات 
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  كما يف حمركات البحـث  (تتطلب بعض احملركات إملام املستفيد ببعض املعارف املتعلقة خبريطة املفاهيم أو بقاعدة املعرفة
  .، لكي يتمكن املستفيد من صياغة االستفسار أو فهم النتائج)املعتمدة على النموذج

  كما يف احملركات املعتمدة على داللـة الكلمـات   (على اإلجابة عن األسئلة املعقدة ضعف قدرة بعض احملركات الداللية
  (Yuangui Lei, 2006) ).املفتاحية
 

 
من إمجايل احملركات الداللية % 92حمركًا دالليا، بنسبة  46وجودأظهرت عمليات التحليل حملركات البحث الداللية عن    

موضوع الدراسة، تقوم بعرض نتائج البحث يف شكل صفحات كل صفحة تشتمل على عدد حمدد من النتائج، وتعطي لكل نتيجة 
  .اخلاص ا، كما يف حمركات البحث التقليدية URLعنواا والوصف اخلاص ا وحمدد املصدر املوحد 

من إمجايل احملركات الداللية % 8أظهرت الدراسة وجود أربعة حمركات داللية تقوم بعرض النتائج يف شكل مرئي، بنسبة 
  :موضوع الدراسة، وهذه احملركات هي

  حمركPearltrees  :  من احملركات العامة والذي يتطلب استخدامه ضرورة التسجيل باملوقع، ويقدم احملرك نتائجـه يف
  .ضيحية تربز عالقة مصطلح البحث باملوضوعات األخرىشكل رسوم تو

 

3Pearltrees 

  
  حمركSerelex  :  هو كذلك من احملركات املتخصصة بالويكي اليت تقوم بإظهار النتائج بشكل شجري يربز العالقـات

  .واالرتباطات بني ااالت املختلفة
4 Serelex 
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يتيح احملركان السابقان إمكانية إظهار تفريعات وعالقات ألي مصطلح من خالل الضغط عليه، وكـذلك إمكانيـة تكـبري    

إمكانية تضمني الرسوم داخل املوقع الشخصـي   Pearltreesوتصغري الرسوم وحتريكها من موضع آلخر داخل الشاشة، ويتيح حمرك 
  .لمستفيدل

  حمركOpinioncrawl  :  من احملركات املتخصصة يف البحث يف مواقع األخبار، حيث تظهر نتائجه يف شكل رسـم
  ).5(بياين يوضح مؤشرات األخبار السلبية واإلجيابية والطبيعية اخلاصة مبوضوع البحث، كما يتضح من الشكل رقم

 

5Opinioncrawl 

  
  حمرك Sensbot :  من احملركات الداللية العامة، يعرض نتائجه بشكل خمتلف عن بقية حمركات العرض املرئي، حيـث

  )6(يعتمد على إبراز العالقات بني املوضوعات عن طريق عرض حجم الكلمات، كما يتضح من الشكل رقم 
 

6Sensbot 

 
 

وهو حمرك البحث  2000أظهرت الدراسة حداثة ظهور حمركات البحث الداللية، حيث ظهر أقدم حمرك حبث داليل عام    
exalead من احملركات % 12، حيث ظهر بكل منهما 2010و  2009، وتركز ظهور حمركات البحث الداللية خالل عامي

  .يةالدالل
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 2012، تليهما أعوام 2005و  2013من احملركات الداللية خالل عامي % 16ظهور ) 7(يتضح من الشكل رقم    

 2002و 2011لكل منهما، وأخريا أعوام % 4بنسبة  2004و 2007لكل منها، مث عامي % 6بنسبة  2006و 2008و
من حمركات البحث الداللية على حتديد تاريخ النشأة اخلاص % 26مبحرك حبث داليل واحد لكل منها، ومل حترص  2000و 2001و
  .ا

 
الواليات املتحدة األمريكية  من احملركات الداللية موضوع الدراسة على حتديد مكان ظهورها، واحتلت% 50مل حترص    

من إمجايل احملركات % 20املركز األول من حيث عدد احملركات الداللية اليت ظهرت ا واليت وصل عددها إىل عشرة حمركات، بنسبة 
، %4نسبة لكل منها، مث مجهورية التشيك ب% 6الداللية موضوع الدراسة، تليها كل من أستراليا واململكة املتحدة وأملانيا، بنسبة 

  .لكل منها، حيث ظهر بكل منها حمرك حبث داليل واحد% 2وأخريا كل من تركيا وروسيا وكندا ومصر بنسبة 
  

8 

 
الذي ظهر  Kngine، وهو أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة اليت أنتجت حمرك حبث داليل) 8(يتضح من الشكل رقم   

  .، ويعد من حمركات حبث األسئلة2012عام 
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من احملركات الداللية هي حمركات عامة، وأن % 72عند قيام الباحثة بتوزيع حمركات البحث الداللية موضوعيا، تبني أن    
  )2(كات متخصصة غطت سبعة قطاعات موضوعية، كما يف اجلدول رقممن احملركات الداللية حمر% 28

2 

 النسبة المئویة العدد التخصص
 %72.00 36 عام
 %16.00 8 طب
 %2.00 1 تعلیم

 %2.00 1 علم األدویة والسموم
 %2.00 1 ریاضیات

 %2.00 1 علوم االقتصاد
 %2.00 1 وجبات ومأكوالت

 %2.00 1 برامج ھاتف وحاسب
 %100.00 50 اإلجمالي

الطب هو أكثر ااالت املوضوعية اليت ظهرت هلا حمركات داللية، وذلك بنسبة  أن) 2(يتضح من اجلدول رقم   
 ,Biosemantics, GeneView,healthmash:من إمجايل احملركات الداللية املتخصصة، وهذه احملركات هي% 57.14

MEDIE, newpubmedsearch, nlmplus,Quertle,triplemap  
  :من إمجايل احملركات الداللية املتخصصة، وهذه احملركات هي% 7.14يليه ستة قطاعات موضوعية توافر لكل منها 

  حمركcollegeseekr  :املتخصص يف جمال التعليم.  
  حمركgo3r  :الصيدلة(ال علم األدوية والسموم املتخصص يف جم.(  
  حمركmocassin  :املتخصص يف جمال الرياضيات.  
  حمركsemantifi  :املتخصص يف جمال علوم االقتصاد.  
  حمركyummly  :املتخصص يف جمال الوجبات واملأكوالت.  
  حمركziipa  :املتخصص يف جمال برجميات احلواسيب واهلواتف.  

 

، وأن )1(مجيع حمركات البحث الداللية متاحة بشكل مباشر من خالل مواقعها على االنترنت، كما يف اجلدول رقم   
من إمجايل احملركات الداللية متاحة فقط بشكل مباشر على االنترنت، بينما توجد سبعة حمركات متاحة بأكثر من شكل، حيث % 86
من احملركات إمكانية % 6إمجايل احملركات الداللية موضوع الدراسة ميكن حتميلها على اهلواتف الذكية، بينما توفر  من% 12أن 

  .من احملركات الداللية إمكانية حتميلها على أجهزة اآليباد% 2، وتتيح  -حمركات سطح املكتب -حتميلها على احلاسبات اآللية
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متاح بأربعة أشكال خمتلفة، حيث ميكن استخدامه من  Pearltreesأن حمرك البحث الداليل ) 9(يتضح من الشكل رقم    

تاح بثالثة م Serelexخالل موقعه على االنترنت أو من خالل حتميله على أجهزة احلاسب واهلواتف الذكية واآليباد، أما حمرك البحث 
من احملركات الداللية يف شكلني أحدمها على االنترنت واآلخر من خالل التحميل على احلاسب أو % 10أشكال، يف حني تتوافر 

  .اهلاتف الذكي
 

ا،كمتطلب إلزامي الستخدام احملرك، كما من احملركات موضوع الدراسة حتتاج ضرورة التسجيل % 4أظهرت الدراسة أن 
من احملركات الداللية موضوع الدراسة توفر % 32أن ) 1(، ويتضح من اجلدول رقم triplemapوحمرك  Pearltreesيف حمرك 

  :خدمة التسجيل باملوقع،ألغراض متعددة هي
  التسجيل لعمل صفحة بالتفضيالت الشخصية للمستفيد، كما يف حمركاتdeepdyve, sswap, 

swoogle, vidivodo, yovisto, yummly, ziipa 
  التسجيل لتقدمي التنبيه أو اإلحاطة بأحدث النتائج الواردة يف موضوع معني عرب الربيد االلكتروين للمستفيد، كما

 Quertleيف حمرك 
  التسجيل لتلقي أحدث أخبار احملرك وآخر التطورات اخلاصة به، كما يف حمرك

evi,freebase,Geneview,go3r,moccasin,tineye 
 

 
أظهرت الدراسة التحليلية حملركات البحث الداللية موضوع الدراسة، وجود مثانية أنواع لكل منها طبيعة خاصة يف نوعية    

% 52حمركًا دالليا، بنسبة  26ركات الداللية النوعية العامة االستفسارات وطبيعة النتائج وأسلوب معاجلتها وعرضها، فقد بلغ عدد احمل
  . من إمجايل حمركات البحث الداللية موضوع الدراسة
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من إمجايل احملركات % 16بنسبة بلغ عدد احملركات الداللية املتخصصة يف البحث مبقاالت الدوريات مثانية حمركات    

، وهي احملركات اليت ختتص بالبحث يف ملفات الصور %12الداللية موضوع الدراسة، تليها حمركات حبث الوسائط املتعددة بنسبة 
ركات والفيديو والتسجيالت الصوتية، مث حمركات حبث األسئلة، واليت تستقبل االستفسارات بشكل سؤال وتعطي إجابة حمددة له، و حم

، مث حمركات البحث الداللية اخلاصة بالبحث يف % 4، لكل منهما، مث حمركات حبث املواقع اإلخبارية ، بنسبة %6الويكي بنسبة 
سوف تعتمد الباحثة على هذا التقسيم للمقارنة بني احملركات الداللية، وبيان إمكانيات . لكل منها% 2مواقع اجلامعات والتويتر، بنسبة 

ترجاع بكل نوع منها، وطبيعة النتائج املسترجعة واخلدمات املختلفة اليت توفرها الفئات املختلفة من احملركات الداللية البحث واالس
  .موضوع الدراسة

 
انت حمركات تغطي احملركات العامة هي اليت تبحث يف االنترنت وتتلقى االستفسار يف شكل كلمات مفتاحية، سواء ك   

املتخصص  Semantifiاملتخصص يف الرياضيات، وحمرك  moccasinكافة املوضوعات أو تتخصص يف جماالت حمددة، مثل حمرك 
  .يف العلوم االقتصادية

 
منها إمكانيات البحث املتقدم، حيث توفر % 50، بينما تدعم توفر مجيع احملركات الداللية العامة البحث البسيط   

% 15.38منها البحث بالعبارة، تليها % 34.62منها إمكانية استخدام الروابط البولينية يف إستراتيجية البحث، وتوفر % 38.46
، أما  URLصدر املوحد منها إمكانية البحث يف حمدد امل% 11.54من احملركات اليت توفر البحث باسم الشخص، بينما توفر 

من احملركات الداللية العامة، يليها دعم عملية البتر % 7.69إمكانية استخدام البحث املتقارب والبحث بالتاريخ وباملكان فتتوافر يف 
  .من إمجايل احملركات الداللية العامة موضوع الدراسة% 3.85والبحث يف عنوان املوقع يف 
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 م

بحث  المحرك
 بسیط

 بحث متقدم
الروابط  البتر بحث متقارب بحث بالعبارة

 البولینیة
عنوان  التاریخ المؤلف المكان

 الموقع
URL البحث بالرموز 

1 azbul  - - - - - - - - - - 
2 cluuz  - - -  - - - - - - 
3 duckduckgo  - - - - - - - - - - 
4 exalead    -  - - -   - 
5 factbites  - - - - - - - - - - 
6 foob  - - - - - - - - - - 
7 hakia  - - - - - - - - - - 
8 healthmash  - - - - - - - - - - 
9 iks-project   - -  - - - - - - 

10 lexxe    -  - - - - - - 
11 makeuseof  - - - - - - - - - - 
12 mocassin   - -  -  - - - - 
13 nlmplus   - -  - - - - - - 
14 pearltrees  - - - - -  - - - - 
15 semager  - - - - - - - - - - 
16 semantifi  - - - -   - - - - 
17 sensebot  - - - - - - - - - - 
18 sig.ma   - -  - -  -  - 
19 sindice   - -  - -  -  - 
20 sswap   - -  - - - - - - 
21 Swoogle  - - -  - - - - -  
22 swse  - - - - - - - - - - 
23 Watson    -  -   - - - - 
24 XSeek  - - - - - - - - - - 
25 yummly  - - - - - - - - - - 
26 ziipa  - - - - - - - - - - 

 1 3 1 2 4 2 10 1 2 9 26 اإلجمالي
 3.85 11.54 3.85 7.69 15.38 7.69 38.46 3.85 7.69 34.62 100 النسبة المئویة

من أكثر احملركات الداللية اليت توفر إمكانات حبثية، حيث يوفر حبث  exaleadأن حمرك البحث ) 3(يتضح من اجلدول رقم
  .ارة والبحث املتقارب واستخدام الروابط البولينية، وكذلك البحث يف عنوان املوقع وحمدد املصدر املوحد اخلاص باملوقعبالعب

 
تدعم مجيع احملركات الداللية العامة استقبال االستفسارات باللغة الطبيعية، أي يف شكل كلمات مفتاحية، وتدعم    

 :منها إمكانية تلقي االستفسار يف شكل سؤال، وهذه احملركات هي% 15.38
 Duckduckgo 
 Lexxe 
 Makeuseof 
 sensebot  

تدعم تلك احملركات تلقي االستفسارات يف شكل كلمات مفتاحية أو شكل أسئلة، وختتلف عن حمركات حبث األسئلة يف أا 
  .يب عن السؤالال تعطي إجابة حمددة للسؤال، وإمنا تسترجع نتائج جت
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دعم اللغة  دعم األسئلة المحرك
 العربیة

إكمال 
 تلقائي

عرض مصطلحات 
 مرتبطة

حفظ المصطلحات 
 السابقة

Azbul -   - - 
Cluuz -  -  - 

Duckduckgo   - - - 
Exalead -   - - 

Factbites - - - -  
Foob -   - - 
Hakia -   - - 

Healthmash - -   - 
iks-project - - - - - 

Lexxe      
Makeuseof  -  - - 
Moccasin - - - -  
Nlmplus - -   - 

Pearltrees -  -  - 
Semager -    - 
Semantifi - -  -  
Sensebot  - - - - 

sig.ma - - - - - 
Sindice - - - - - 
Sswap - - - - - 

Swoogle - - - -  
Swse - - - - - 

Watson  - - - - - 
XSeek - - -  - 

Yummly - -  - - 
Ziipa - -   - 
 5 8 12 9 4  اإلجمالي

  %19.23 %30.77 %46.15 %34.62 %15.38 النسبة المئویة
من احملركات الداللية العامة لالستفسارات باللغة العربية، وكان حمرك البحث % 34.62دعم ) 4(يتضح من اجلدول رقم   

exalead  من احملركات % 46.15توفر .لغة من بينها اللغة العربية 54أكثر احملركات اليت تدعم البحث بلغات متعددة ، حيث يدعم
من احملركات الداللية العامة مصطلحات % 30.77ال التلقائي ملصطلحات البحث، وتقترح الداللية العامة موضوع الدراسة اإلكم

واليت يوفرها حتت  Lexxeمرتبطة باالستفسار، حىت يستطيع املستفيد استخدامها يف تعديل أو إثراء البحث، كما يف حمرك البحث 
 semager، أما حمرك البحث  related pearltreesحتت مسمى  Pearltreesوحمرك البحث   related INFOمسمى  

  . Find related keywordsفيوفرها حتت مسمى 
11healthmash 
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من احملركات الداللية العامة على حفظ مصطلحات البحث اليت سبق للمستفيد استخدامها داخل % 19.32حرصت    
  .حملرك، لتسهيل الرجوع لنتائجهاا

 

من % 92.31تتنوع مصادر املعلومات اليت تعتمد عليها احملركات الداللية العامة يف استرجاع النتائج، حيث تعتمد       
منها على املواقع % 23.08منها على الصور، بينما تعتمد % 26.92نتائج، وتعتمد احملركات على مواقع الويب يف استرجاع ال

، %15.38لكل منها، يليهما موقع الويكيبيديا بنسبة % 19.38اإلخبارية، يف حني يتم االعتماد على املدونات ومقاطع الفيديو بنسبة 
من إمجايل احملركات الداللية العامة موضوع % 7.69ليه فتعتمد ع Pubmed، أما مواقع اإلجابات و%11.54مث موقع تويتر بنسبة 

  )12(الدراسة، كما يتضح من الشكل رقم 
12 

 
السترجاع النتائج، متثلت هذه  من احملركات الداللية على مصادر أخرى% 38.46اعتماد ) 12(يتضح من الشكل رقم   

  :املصادر يف
  مقاالت الدوريات ومواقع الكتب، واليت يعتمد عليها حمركhealthmash.  
 املكتبة القومية الطبية وMedline وTOXNET  واليت يعتمد عليها حمرك ،nlmplus.  
  اخلرائط وموقع أمازون ويوتيوب، واليت يعتمد عليها حمركduckduckgo. 

مها  healthmashوحمرك البحث  duckduckgoدراسة التحليلية للمحركات الداللية العامة، أن حمرك أظهرت ال   
أكثر احملركات الداللية اليت تنوعت مصادرها، حيث اعتمد كل منهما على مثانية مصادر للوصول للنتائج، بينما اعتمد حمرك البحث 

nlmplus ث يف العديد من قواعد البيانات الطبية مثل قاعدة على سبعة مصادر، حيث انفرد هذا احملرك بالبحplusMedline 
قاعدة للبيانات الطبية اليت توفرها املكتبة القومية الطبية بالواليات املتحدة األمريكية، يليه  60، باإلضافة إىل TOXNETوقاعدة 

بأربعة مصادر، مث كل من  foobحمرك  خبمسة مصادر، مث exaleadالذي اعتمد على ستة مصادر ، مث حمرك  Hakiaحمرك البحث 
Pearltrees  وSensbot  بثالثة مصادر لكل منهما، مثCluuz و makeuseof  وWatson  مبصدرين لكل منها، بينما

  .من احملركات الداللية العامة على مصدر معلومات واحد فقط السترجاع النتائج وهو الويب% 57.69اعتمدت 
 

منها إمكانية % 19.23توفر حمركات البحث الداللية العامة إمكانات متعددة للتعامل مع النتائج املسترجعة، حيث توفر    
إمكانية ترتيب النتائج  Hakiaقيام املستفيد بترتيب النتائج حسب تاريخ النشر أو حسب صلتها باالستفسار، ويوفر حمرك البحث 

  .نشر عند البحث يف املدوناتحسب تاريخ ال
 
 

0
5

10
15
20
25



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)127( 
 

5 

 المحرك

تحدید  ترتیب النتائج
عدد 

النتائج 
بالصفح

 ة

 عرض النتائج حسب

بالتاریخ
 

صلة
بال

ضوع 
المو

 

اللغة
نوع الموقع 

ف 
نوع المل

 

التاریخ
المكان 
 

خری
طة المفاھیم

 

ف
المؤل

ص 
الخوا

 

azbul - - - -  - - - - - - - 
cluuz - -  - - - - - - - - - 

duckduckg
o 

- - - -  - - -  - - - 

exalead - -  -     - - - - 
factbites - - - - - - - - - - - - 

foob - - - - - - - - - - - - 
hakia   - - - - - - - - - - 

healthmas
h 

- - -  - - - - - - - - 

iks-project - - -  - -  - - - - - 
lexxe - - -  - - - - - - - - 

makeuseof   - - - - - - - - - - 
mocassin - - -  - - - - - - - - 
nlmplus - - -  - - - - - - - - 

pearltrees - - -  - - - - - -  - 
semager - - - - - - - - - - - - 
semantifi - -   - - - -  - - - 
sensebot - -    - - - - - - - 

sig.ma   - - - - - - - - - - 
sindice   - - -    -  - - 
sswap - - - - - - - - - - - - 

Swoogle   - - - - - - -  - - 
swse - - - - - - - - - - - - 

Watson - - - - -  - - - -   
XSeek - -  - - - - - - - - - 

yummly - - -  - - -   - -  
ziipa - - -  - - - - - - - - 
 2 2 2 3 3 3 3 4 10 5 5 5 اإلجمالي

19.2 النسبة المئویة
3 

19.2
3 19.23 

38.4
6 

15.3
8 

11.5
4 

11.5
4 

11.5
4 

11.5
4 

7.6
9 

7.6
9 7.69 

من % 38.46تنوع طرق عرض النتائج اليت توفرها احملركات الداللية العامة، حيث توفر ) 5( يتضح من اجلدول رقم   
، مث عرض النتائج %15.38احملركات إمكانية عرض النتائج وفقًا ملوضوع معني، تليها إمكانية العرض حسب لغة النتائج وذلك بنسبة 

  .لكل منها% 11.54 حسب نوع املوقع أو نوع امللف أو التاريخ أو املكان، بنسبة
أكثر احملركات الداللية العامة اليت وفرت امكانيات لعرض  Yummlyو  exaleadو  Sindiceكان حمرك البحث    

الذي يوفر ثالث طرق لعرض النتائج، يليه  Watsonالنتائج، حيث يوفر كل منها أربع طرق خمتلفة لعرض النتائج، مث حمرك البحث 
  .من احملركات الداللية اليت لديها طرق لعرض النتائج% 35.71، مث بطريقتني بنسبة%42.86واحدة بنسبة احملركات اليت توفر طريقة
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13Yummly 

  
  .من احملركات الداللية العامة إمكانية قيام املستفيد بتحديد عدد النتائج املسترجعة بالصفحة% 19.23وفرت 

 
من احملركات الداللية العامة على إبراز العالقات بني النتائج وعرضها بصورة مفاهيمية، ختتلف ا عن % 57.69حرصت    

  .طرق العرض املعتادة يف حمركات البحث التقليدية
14 

  
من احملركات الداللية العامة على متييز املصطلحات املهمة بالنتائج % 19.22حرص ) 14(يتضح من الشكل رقم     

وإعطاء ملخص تعريفي للكلمة البحثية، والعرض املصور للنتائج إلبراز العالقات بشكل مرئي، وحتديد عدد األشخاص الذين يفضلون 
من احملركات الداللية العامة على إظهار مدى حداثة النتائج املسترجعة ا، فقد % 23.08املواقع املسترجعة، وحرصت  كل موقع من

من تلك احملركات على إظهار آخر حتديث للمواقع املسترجعة، إلعالم املستفيد مبدى حداثة تلك النتائج، بينما % 66.67حرصت 
  .تاريخ تكشيف النتيجة داخل حمرك البحثمن تلك احملركات على حتديد % 50حرصت 

 
  :انقسمت اخلدمات التفاعلية باحملركات الداللية العامة إىل قسمني

ية تقدمي تغذية من احملركات للمستفيد إمكان%26.92خاص بتفاعل املستفيد مع احملرك الداليل، حيث أتاحت : القسم األول
الذي يوفر للمستفيد إمكانية تقييم كل  healthmashللمحرك فيما خيتص بالنتائج، على سبيل املثال حمرك  feedbackمرتدة 

الذي يسمح للمستفيد بإضافة تعليق لكل نتيجة، وحرصت  pearltreesنتيجة من خالل الضغط على رابط أعجبين، وحمرك 
% 15.38العامة على توفري إمكانية إنشاء صفحة شخصية بالتفضيالت اخلاصة باملستفيد، وأتاحت من احملركات الداللية % 23.08

مفاھیميعرض
%57.69 ;للنتائج

للنتائجمصورعرض ; 
19.22%

للمصطلحملخص ; 
19.22%

المصطلحاتتمییز
%19.22 ;المھمة

الذینعددتحدید
الموقعیفضلون ; 

19.22%

للنتیجةتحدیثآخر ; 
15.38%

النتیجةتكشیفتاریخ ; 
11.54%

نوع الوجبة حسب 

حسب السعرات 

  نوعیة الوجبة
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إمكانية حفظ النتائج اخلاصة باملستفيد يف صفحته الشخصية، % 7.69منها إمكانية قيام املستفيد حبذف نتيجة معينة، بينما أتاحت 
  .النتائج عن طريق السحب واإلفالتإمكانية قيام املستفيد بإعادة ترتيب  Sig.maوأتاح حمرك 

6 

 
  

من احملركات إمكانية مشاركة نتائج البحث عرب % 15.38د، حيث توفر خاص بتفاعل احملرك مع املستفي: القسم الثاين
إمكانية مشاركة  Semantifiشبكات التواصل املختلفة، مثل التويتر والفيس بوك وجوجل بلس ولينكد إن، ويوفر حمرك البحث 

انية إرسال النتائج عرب الربيد من احملركات إمك% 7.69، وتوفر Tumblr ومتبلر Bloggerالنتائج عرب املدونات اخلاصة ببلوجر
اليت تسمح للمستفيد بتلقي أحدث النتائج اليت وردت  RSSخدمة  Swseااللكتروين اخلاص باملستفيد، بينما يوفر حمرك البحث 

ولكن  Pearltrees، وهي نفسها اخلدمة املقدمة من حمرك )(FWMC,2009باحملرك الستفسار حمدد دون احلاجة لزيارة احملرك 
  .دام الربيد االلكتروينباستخ

 

من إمجايل احملركات الداللية العامة موضوع الدراسة خدمات إضافية للمستفيدين منها، حيث توفر % 34.61توفر    
من  duckduckgoعلى سبيل املثال يقدمها حمرك منها مصادر معلومات إضافية ميكن للمستفيد استخدامها للبحث ا، % 66.66

 :Try this search onخالل رابط 
 
 
 

 المحرك

 تفاعل المحرك تفاعل المستفید
تغذیة مرتدة

 

ت
ضیال

صفحة بالتف
إنشاء 

 

ب النتائج
ترتی

 

حفظ النتیجة
ف النتیجة 

حذ
 

R
S

S
 

اإلرسال  بالبرید
 

تنبیھ بالبرید
 ركة النتائج من خاللمشا 

س بوك
الفی

س 
جوجل بل

 

اللینكد ان
 

التویتر
موقع المستفید 

 

ت
المدونا

 

duckduckgo  - - - - - - - - - - - - - 
exalead  - - - - - - - - - - - - - 

healthmash  - - - - - - - - - - - - - 
lexxe  - - - - - - - - - - - - - 

mocassin -  - - - - - - - - - - - - 
pearltrees -  -   -     -   - 
semantifi -  - - - -  -  -   -  

sig.ma  -  -  - - - - - - - - - 
sindice - - - -  - - - - - - - - - 
sswap -  - - - - - - - - - - - - 
swse - - - - -  - - - - - - - - 

XSeek  - - - - - - - - - - - - - 
yummly -  - - - - - -  - - - - - 

ziipa -  -   - - -  - -  - - 
 1 1 3 1 1 4 1 2 1 4 2 1 6 7 اإلجمالي

 3.8 3.8 11.5 3.8 3.8 15.3 3.8 7.6 3.8 15.3 7.6 3.8 23.0 26.9 النسبة المئویة
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إضافة شریط   المحرك
 أدوات للمتصفح

إضافة مربع البحث 
 للموقع الشخصي

البحث بمصادر 
 أخرى

رفع ملفات من 
 الجھاز 

cluuz  -  - 
duckduckgo  -  - 

exalead -   - 
factbites  -  - 

healthmash   - - 
nlmplus - -  - 

pearltrees - - -  
sensebot - -  - 

sig.ma -  - - 
 1 6 3 4 اإلجمالي

 %3.85 %23.08 %11.54 %15.38 النسبة المئویة
من إمجايل احملركات الداللية العامة، على إتاحة إمكانية إضافة شريط % 15.38حرص ) 7(يتضح من اجلدول رقم    

منها إمكانية قيام املستفيد بتضمني مربع البحث اخلاص ا داخل موقع % 11.54األدوات اخلاص ا مبتصفح املستفيد، بينما توفر 
للمستفيد برفع ملفات من  Pearltreesح حمرك املستفيد، من خالل توفري كود يتم نسخه وإضافته للموقع الشخصي للمستفيد، ويسم

  . اجلهاز وحفظها يف صفحته الشخصية داخل احملرك
 

من احملركات الداللية % 16توصلت الدراسة إىل مثانية حمركات متخصصة يف البحث مبقاالت الدوريات، وذلك بنسبة    
منها يف العلوم الصحية، حيث توجد ستة حمركات متخصصة بالطب، وحمرك متخصص يف % 87.50وختصصت  موضوع الدراسة،

  .فهو احملرك الوحيد العام الذي ختصص يف البحث مبقاالت الدوريات deepdyveالصيدلة، أما حمرك 
 

منها على % 62.50ع احملركات الداللية اخلاصة مبقاالت الدوريات على توفري البحث البسيط، بينما حترص حترص مجي   
من احملركات إمكانية استخدام الروابط البولينية والبحث باسم املؤلف، تليها % 37.50توفري إمكانات البحث املتقدم، حيث توفر 

لكل منها، كما يتضح % 12.50لبحث بالعبارة ومبكان النشر وبتاريخ النشر بنسبة ، مث ا%25إمكانية البحث بعنوان الدورية بنسبة 
  )8(من اجلدول رقم

8 

بحث  المحرك
 بسیط

 بحث متقدم

إكمال 
 تلقائي

مصطلحات 
 مرتبطة بالبحث

تدقیق 
 إمالئي

دعم 
 ئلةاألس

حفظ 
مصطلحات 

البحث 
 السابقة

ث بالعبارة
بح

روابط بولینیة 
ف 

ث بالمؤل
بح

 

ث بالمكان
بح

ث بعنوان الدوریة 
بح

 

ث بالتاریخ
بح

 

deepdyve  - - - - - -  - - - - 
biosemantics  - - - - - - -   - - 

GeneView    - - -  - - - - - 
go3r  -    - -  - - -  

MEDIE  - -  -  - - -   - 
newpubmed search  - - - - - -  - -  - 

Quertle  - -  -  -  1 - -  
triplemap  -  - - - - - 1 - - - 

 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 1 8 اإلجمالي
 25.0 25.0 25.0 37.5 50.0 12.5 25.0 12.5 37.5 37.5 12.5 100 النسبة المئویة

من احملركات الداللية اخلاصة مبقاالت الدوريات اإلكمال التلقائي ملصطلحات % 50إتاحة ) 8(تضح من اجلدول رقمي   
  .من احملركات الداللية موضوع الدراسة% 37.50البحث، تليها إمكانية اقتراح مصطلحات مرتبطة مبوضوع البحث بنسبة 
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15Quertle 

  
من احملركات الداللية اخلاصة مبقاالت الدوريات حبفظ مصطلحات البحث السابقة ودعم االستفسار يف صيغة % 25تقوم 

  .سؤال وتوفري التدقيق اإلمالئي ملصطلحات البحث
16newpubmed search 

  
باسترجاع نتائج لالستفسار يف شكل سؤال،  newpubmed searchقيام حمرك البحث ) 16(رقم يتضح من الشكل   

  .مع متييز اجلمل والعبارات اليت جتيب عن السؤال
 

الدوريات، سيطرة قواعد البيانات الطبية كمصدر رئيس  أظهرت الدراسة التحليلية للمحركات الداللية اخلاصة مبقاالت   
  .من احملركات املتخصصة مبقاالت الدوريات% 87.50للحصول على النتائج، حيث اعتمدت عليها 

9 

 TOXNET ة القومیة الطبیةقواعد المكتب pub med medline ویب المحرك
deepdyve  - - - - 

biosemantics   - - - 
GeneView -  - - - 

go3r   - -  
MEDIE - -  - - 

newpubmed search -  - - - 
Quertle -    - 

triplemap   - - - 
 1 1 2 6 4 اإلجمالي 

 %12.50 %12.50 %25.00 %75.00 %50.00 النسبة المئویة 
حتتل املركز األول من حيث عدد احملركات املعتمدة عليها، وذلك  pub medأن قاعدة ) 9(يتضح من اجلدول رقم   

من إمجايل احملركات اخلاصة مبقاالت الدوريات، % 50، تليها دوريات الوصول احلر املعتمدة على الويب، بنسبة %62.50بنسبة 
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يوما  30يات املتاحة مبقابل على الويب، حيث يوفر احملرك خدمة استعارة املقال ملدة كذلك على الدور deepdyveواعتمد حمرك 
من احملركات، مث القواعد املتاحة من خالل املكتبة % 25فقد اعتمدت عليها  Medlineمقابل دوالر أمريكي واحد، أما قاعدة 

  .لكل منها% 12.50بنسبة  TOXNETالقومية الطبية وقاعدة 
 

من احملركات الداللية اخلاصة مبقاالت الدوريات ترتيب النتائج حسب تاريخ نشر املقال، بينما أتاحت % 50أتاحت    
  .منها إمكانية ترتيب النتائج حسب الصلة مبوضوع االستفسار% 37.50

10 

 المحرك
تحدید عدد  ترتیب النتائج

النتائج 
 بالصفحة

عرض  عرض النتائج حسب
 مفاھیمي

تمییز 
مصطلحات 

عنوان  المؤلف نوع الملف الموضوع التاریخ بالتاریخ بالصلة مھمة
 الدوریة

Deepdyve - - - - - - - - - - 
Biosemantics - - - - - - - - - - 

GeneView   -  - - - -   
go3r - - -  -     - 

MEDIE    -  - - -   
newpubmed search   - - - - - -   

Quertle -    -  - -   
triplemap - -     - - - - 

 4 5 1 1 3 2 4 3 4 3 اإلجمالي
 50.0 62.5 12.5 12.5 37.50 25.0 50.0 37.5 50.0 37.5 النسبة المئویة

تعدد اإلمكانات اليت توفرها احملركات الداللية اخلاصة مبقاالت الدوريات فيما يتعلق بعرض ) 10(يتضح من اجلدول رقم 
منها إمكانية قيام املستفيد بعرض النتائج حسب تاريخ نشر املقال، يليها عرض النتائج حسب نوع امللف % 50النتائج، حيث أتاحت 

Doc, html, PDF  ا عرض النتائج حسب املؤلف أو عنوان الدورية بنسبة %25، مث عرض النتائج حسب املوضوع بنسبةوأخري ،
  .من احملركات على عرض النتائج بطريقة مفاهيمية% 62.50، وحرصت 12.50%

17MEDIE 
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  

داللية اخلاصة مبقاالت الدوريات املستفيدين من حتديد عدد النتائج املعروضة بالصفحة من احملركات ال% 37.50مكنت 
  .الواحدة

 
منها على تقدمي اخلدمات % 37.50أظهرت الدراسة التحليلية للمحركات الداللية اخلاصة مبقاالت الدوريات، حرص    

وخدمة التنبيه بالربيد االلكتروين، وأتاح  RSSالذي أتاح تقدمي خدمة  deepdyveلتفاعلية للمستفيد، جاء يف مقدمتها حمرك ا
للمستفيد عمل صفحة بالتفضيالت الشخصية وحفظ النتائج ا، وأتاح  كذلك إمكانية قيام املستفيد مبشاركة النتائج عرب حسابه يف 

تمییز 
 األمراض

تمییز الفعل والفاعل 
 والمفعول

 تمییز الجینات
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الذي أتاح إمكانية  Triplemapالذي أتاح خدمة التنبيه بالربيد اإللكتروين، وحمرك   Quertleحمرك الفيس بوك والتويتر، يليه 
  .احلصول على تغذية مرتدة من املستفيد

 

من إمجايل احملركات % 12بنسبة بلغ عدد احملركات الداللية املتخصصة بالبحث يف الوسائط املتعددة ستة حمركات،    
من تلك احملركات % 66.67أظهر التوزيع النوعي للمحركات الداللية اخلاصة بالوسائط املتعددة، أن . الداللية موضوع الدراسة

هو احملرك الوحيد  Yovisto، وكان حمرك %50متخصصة يف الصور، يف حني بلغت نسبة احملركات املتخصصة يف مقاطع الفيديو 
  .يبحث يف التسجيالت الصوتية الذي

11 

 تسجیالت صوتیة فیدیو صور المحرك
demo.pixolution  - - 

mufin  - - 
spezify   - 
tineye  - - 

vidivodo -  - 
yovisto -   
 1 3 4 اإلجمالي

 %16.67 %50.00 %66.67 لمئویةالنسبة ا

من إمجايل حمركات حبث الوسائط ختصصت يف نوع واحد من تلك الوسائط % 66.67أن ) 11(يتضح من اجلدول رقم    
من إمجايل حمركات حبث الوسائط املتعددة يف % 33.33منها، بينما يبحث % 25منها، والفيديو بنسبة % 75وهو الصور بنسبة 

  .يف الفيديو والتسجيالت الصوتية yovistoيف الصور والفيديو، ويبحث حمرك  spezifyحث حمرك نوعني منها، حيث يب
 

اختلفت اإلمكانات البحثية اليت توفرها احملركات الداللية اخلاصة بالوسائط املتعددة، حيث يوفر حمرك    
demo.pixolution  اإلمكانات البحثية العامة مثل حبث بالعبارة واستخدام الروابط البولينيةوالبحث باملكان واملؤلف والتاريخ، إىل

جانب البحث باللون وبالصور املشاة، وهو بذلك أفضل احملركات الداللية اخلاصة بالوسائط املتعددة من حيث اإلمكانات البحثية 
الذي يبحث بالصور املشاة من خالل حتميلها من اجلهاز الشخصي للمستفيد، وكذلك إمكانية  tineyeحمرك  املتوفرة من خالله، يليه

اخلاص به، واسترجاع الصور اعتمادا على لون URLاسترجاع الصور املوجودة مبوقع معني، من خالل إدخال حمدد املصدر املوحد 
  .حمدد

18tineye 
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  )12(فقد أتاح البحث بالكلمات املفتاحية والصور املشاة، كما يتضح من اجلدول رقم  mufinأما حمرك البحث 

12 

من احملركات الداللية اخلاصة بالوسائط املتعددة تسمح فقط بالبحث بالكلمات % 50أن ) 12(يتضح من اجلدول رقم    
يف  demo.pixolutionاملفتاحية السترجاع الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيالت الصوتية املرتبطة ا، وانفرد حمرك البحث 

هو احملرك الوحيد الذي وفر  spezifyفظ مصطلحات البحث السابقة اخلاصة باملستفيد لتسهيل الرجوع إليها، وحمرك إتاحة ح
  .فقد انفرد بإتاحة اإلكمال التلقائي ملصطلحات البحث vidivodoمصطلحات مرتبطة مبوضوع البحث، أما حمرك 

 
منها على % 33.33اعتمدت حمركات حبث الوسائط على أشهر مواقع الوسائط املتعددة على االنترنت، فقد اعتمدت    

  )19(موقع فيلكر اخلاص بالصور، كما يتضح من الشكل رقم 
19 

 
من حمركات حبث الوسائط على مواقع اليوتيوب وأمازون والفيس بوك % 16.67اعتماد ) 19(يتضح من الشكل رقم   

الذي يقوم بتكشيف الصور املتاحة مبواقع  yovistoومواقع اجلامعات اليت اعتمد عليها حمرك  Profimediaو  Soundcloudو
  .تلفةجامعة، إىل جانب تكشيف الصور مبواقع الويب املخ 16

 
هو احملرك الوحيد الذي أتاح إمكانية ترتيب النتائج بتاريخ إدراج الفيديو باحملرك، ومسح كل من  vidivodoكان حمرك    

األخري إمكانية عرض  بعرض النتائج حسب املوضوع واملسؤول الفكري، وأضاف demo.pixolutionوحمرك  yovistoحمرك 
  .النتائج حسب املكان أو حسب خاصية حمددة مثل الصور غري املشتملة على نص

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2 yovisto

vidivodo

tineye

spezify

mufin

demo.pix
olution

كلمات  المحرك
 مفتاحیة

الصور 
اقتراح مصطلحات  url اللون المشابھة

 مرتبطة
حفظ مصطلحات 
 إكمال تلقائي البحث السابقة

demo.pixolution    - -  - 
mufin    - - - - - 

spezify  - - -  - - 
tineye -    - - - 

vidivodo  - - - - -  
yovisto  - - -  1 - 
 1 2 2 1 2 3 5  اإلجمالي

 %16.67 %33.33 %33.33 %16.67 %33.33 %50.00 %83.33 النسبة المئویة
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شبكات التواصل إمجايل حمركات حبث الوسائط املتعددة موضوع الدراسة، مشاركة النتائج عرب % 33.33أتاحت    
مشاركة  vidivodoإمكانية مشاركة النتائج عرب الفيس بوك والتويتر، بينما أتاح حمرك  tineyeاالجتماعي، حيث أتاح حمرك 

إمجايل حمركات حبث الوسائط املتعددة موضوع الدراسة، إمكانية قيام املستفيد % 33.33أتاحت .النتائج عرب شبكة الفيس بوك فقط
الذي أتاح  yovistoوحمرك  vidivodoداخل احملرك بتفضيالته وملفاته الشخصية، وهذه احملركات هي حمرك  بعمل صفحة شخصية

بإتاحة إمكانية قيام املستفيد بإضافة  yovistoكل منهما إمكانية حتميل مقاطع فيديو وحفظها داخل الصفحة الشخصية، وانفرد حمرك 
  .ركتعليق للنتيجة كنوع من التغذية املرتدة للمح

 

هي تلك احملركات اليت تستقبل االستفسارات يف صيغة سؤال، وتقوم باسترجاع إجابة حمددة عن ذلك السؤال، وبلغ عدد    
 eviو  answerbusمن إمجايل احملركات الداللية موضوع الدراسة، وهذه احملركات هي % 6تلك احملركات ثالثة حمركات، بنسبة 

 .Kngineو 
 

توفر مجيع احملركات الداللية اخلاصة باألسئلة موضوع الدراسة إمكانية البحث عن موضوع أو مكان أو شخص، وعند    
يقوم باسترجاع أسئلة وإجاباا عن املكان، أما  answerbusحمرك  قيام الباحثة بتجربة احملركات والبحث عن مدينة القاهرة، تبني أن

خريطة وصورة للقاهرة ومعلومات مركزة  Kngineفيقدم صورة للمكان وإجابة حمددة للسؤال، بينما قدم حمرك البحث  eviحمرك 
  .آخر يطلق عليه مسمى القاهرة عنها، وكذلك عرض معلومات منفصلة عن األماكن األخرى اليت يطلق عليها هذا االسم، وأي جمال

20Kngine 

  
من إمجايل حمركات حبث األسئلة موضوع الدراسة على اقتراح مصطلحات أو أسئلة مرتبطة بالسؤال % 66.67حرصت    

ألسئلة على دعم األسئلة باللغة العربية، حيث من حمركات حبث ا% 66.67، وحرصت Kngineو  eviحمل البحث، كما يف حمرك 
السؤال باللغة العربية ويقوم بترمجته  Kngineاإلجابة باللغة العربية، بينما يستقبل حمرك البحث   answerbusيوفر حمرك البحث 

  .كمال التلقائي ملصطلحات البحثإىل اللغة االجنليزية، ويعرض اإلجابة باللغة االجنليزية، وهذا احملرك هو الوحيد الذي يوفر خاصية اإل
 

مشاركة 
 النتائج

المعاني األخرى 
 للمصطلح

إجابة 
 السؤال
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أظهرت الدراسة التحليلية حملركات حبث األسئلة تنوع املصادر اليت تعتمد عليها احملركات يف اإلجابة عن االستفسارات    
  :كالتايل

  حمركanswerbus  :وقع يعتمد على مwisenut  وياهو وجوجل وwiki answer ومواقع األخبار.  
  حمركevi  :يعتمد على موقع الويكيبيديا يف اإلجابة عن االستفسارات.  
  حمركKngine  :يعتمد على الويب، حيث مل حيدد احملرك مواقع حمددة.  

 

ركات الداللية اخلاصة باألسئلة إمكانية احلصول على تغذية مرتدة من جانب املستفيد، لالستفادة من احمل% 66.67توفر    
من خالل رابط  Kngine، بينما يوفرها حمرك  Rate this answerمن خالل رابط  eviمنها يف حتسني النتائج، فيوفرها حمرك 

Send us Feedback وكان حمرك ،Kngine ي أتاح للمستفيد مشاركة النتائج يف شبكات الفيس بوك هو احملرك الوحيد الذ
  .واللينكد إن والتويتر وجوجل بلس

 
هي احملركات الداللية املتخصصة يف استرجاع نتائجها من خالل مواقع الويكي، وتوصلت الدراسة إىل ثالثة حمركات من 

  :هذه الفئة وهي
  حمركthe full wiki  مليون مقالة مـن   2ألف مقالة، منها  260مليون و 14ويشتمل على  2010الذي ظهر عام

 . ، والعديد من املوسوعات ومقاطع الفيديو املدرجة مبواقع الويكيwiktionaryالويكيبيديا، واعتمد كذلك على موقع 
  حمركfreebase  ف حقيقة من موقع الويكيبيديا، أل200مليون موضوع ومليار و 3، ويكشف 2013الذي ظهر عام

لغة للواجهة منها اللغة العربية، وقد تفوق احملرك يف اإلمكانات البحثية اليت يوفرها، حيـث أتـاح البحـث     67ويوفر 
باستخدام الروابط البولينية، وانفرد بتقدمي اخلدمات التفاعلية اليت تسمح للمستفيد حبفظ النتائج أو حذف نتائج حمـددة،  

 . Feedbackذية مرتدة للمحرك من خالل رابط وتقدمي تغ
  حمركSerelex  املتخصص بالبحث يف موقع الويكيبيديا، ويتيح عرض النتائج باللغتني اإلجنليزية والفرنسية، وانفرداحملرك

يف  بعرض النتائج بشكل مصور يربز العالقات بني املوضوعات املختلفة، وتوفري مصادر إضافية ميكن للمستفيد استخدامها
 .إثراء البحث

21Serelex 

 
من حمركات حبث الويكي إمكانية توفري اإلكمال التلقائي ملصطلحات البحث وإعطاء ملخص تعريفي % 66.67توفر 

  .freebaseوحمرك   serelexملصطلح البحث، حيث يوفرها كل من حمرك 

مصادر إضافیة للبحث 

عرض 
تعریف ملخص و
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  :من احملركات الداللية موضوع الدراسة، وهي% 4بلغت نسبة حمركات البحث الداللية اخلاصة باألخبار 
  حمركopinioncrawl  ويوفر مصطلحات مرتبطة مبوضوع االستفسار، ويعتمد يف االسـترجاع   2010الذي ظهر عام

خبار بشكل مفاهيمي يعتمد على الرسم البياين الذي حيـدد نسـبة   على املواقع اإلخبارية واملدونات والتويتر، ويعرض األ
  ).5(األخبار السلبية واإلجيابية والعادية ملوضوع البحث، كما يتضح من الشكل رقم 

  حمركctrl-search  ويدعم البحث بثمانية لغات من بينها اللغة العربية، ويوفر التدقيق اإلمالئـي   2012الذي ظهر عام
، ويعتمد على مواقع األخبار والصور ومقاطع الفيديو، وحيرص على إظهار آخر حتديث لكـل خـرب،   ملصطلحات البحث

  .والذي انفرد بتوفري إمكانية لترتيب النتائج حسب الصلة أو حسب تاريخ نشر اخلرب
 

املتخصص بالبحث يف مواقع اجلامعات واملعلومات  Collegeseekrتوصلت الدراسة إىل حمرك حبث داليل واحد وهو    
األكادميية اخلاصة باجلامعات املختلفة، فعند البحث عن أحد املوضوعات، يقوم احملرك بعرض الربامج الدراسية اخلاصة ذا املوضوع، 

، بالنسبة لكل كلية 2012 -2010ألعوام وحتديد أنواع تلك الربامج والكليات اليت تقدمها، وحتليل للفرص الوظيفية ومنوها خالل ا
  .ومعدالت الزيادة واالخنفاض ا، ومسميات تلك الوظائف وعدد الطالب بكل كلية وبكل برنامج

22Collegeseekr 

  
املصروفات أو نوع الكلية أو نظام الدراسة،  يسمح احملرك بإمكانية عرض النتائج حسب مكان حمدد، أو حسب الربامج أو   

ويوفر خاصية اإلكمال التلقائي ملصطلحات البحث، ويسمح باحلصول على تغذية مرتدة من جانب املستفيدين، من خالل رابط 
Report an error in this data  .  

 
، 2010الذي ظهر عام  feeltiptopث داليل متخصص بالبحث يف التويتر، وهو حمرك توصلت الدراسة إىل حمرك حب    

وإرسال  RSSويقوم احملرك بعرض نتائجه من موقع تويتر مصحوبة بتاريخ التغريدة، ويوفر العديد من اخلدمات التفاعلية، منها خدمة 
يوفر احملرك شريط . اركة النتائج عرب الفيس بوك والتويترنتائج البحث عرب الربيد االلكتروين اخلاص باملستفيد، ويسمح كذلك مبش

  .أدوات خاص به ويسمح للمستفيد بإمكانية إضافته ملتصفحه، ولكن يقوم احملرك بنشر تغريدات آلية من حساب املستفيد على التويتر
 
 
 

تحلیل الفرص 
  الوظیفیة

أماكن وجود 
 الكلیات

طرق فرز وعرض 
 النتائج



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)138( 
 

 
  :يلي من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، توصي الباحثة مبا

 ة زيادة الوعي املعلومايت بكيفية استخدام حمركات البحث الداللية وأمهيتها يف جمال  البحث العلمي وخدمـة  ضرور
العملية التعليمية، وذلك من خالل إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني يف خمتلف التخصصات، 

الهتمام بإدراجها ضمن مفردات املقررات الدراسية وإكساب الطالب القدرة على التعامل مع احملركات الداللية وا
 .اليت تتعامل مع الويب أو استرجاع املعلومات

  ضرورة اهتمام الشركات العربية بتصميم حمركات داللية تغطي التخصصات املختلفة، وباألخص مع توافر برجميات
 :تسمح بإعداد حمركات داللية منها Open accessوصول حر 

 http://poolparty.biz/Poolparty:  
 http://textdigger.com/Textdigger:  
 http://textwise.com/Textwise:   
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