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نادر،  هاي يماريب يكري،پ يها يبو آس ها يو درمان ناهنجار يصدر تشخ يدر حوزه علوم پزشك يولوژينقش رشته راد :مقدمه
هدف از انجام اين پژوهش مقايسه موتورهاي جستجوي . برخوردار است ياديز يترشته از اهم ينا ها يماريب يرها و سا سرطان

  .بندي آنها از نظر ميزان دقت بوده است هاي تخصصي راديولوژي در بازيابي تصاوير راديولوژي و رتبه عمومي و پايگاه

جامعه پژوهش را . به انجام رسيد 1393تحليلي بود كه در سال  -وهش حاضر، كاربردي و از نوع پيمايشي پژ :روش پژوهش
گيري هدفمند و در دسترس و  روش نمونه. تصاوير راديولوژي موجود در موتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي تشكيل داده اند

 Goldminerصصي راديولوژي و موتورهاي تخ Bingو  Google ،Yahooموتورهاي جستجوي عمومي 

،LearningRadiology ،Searching Radiology  وYottalook اند ها بوده افزار محقق ساخته ابزار گردآوري داده و نرم. 

هاي حول تولد و دستگاه تنفس انتخاب و بر اين  ها، بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان گروه از بيماري 5براي انجام اين پژوهش 
ها و  هاي مورد نظر در پايگاه پس از آن كليدواژه. انتخاب شدند با استاندارد سر عنوان موضوعي مش و ام تري ليدواژهك 8اساس، 
 30از هر پايگاه بوسيله ابزار محقق ساخته به  شدهتصوير اول بازيابي  10 منتخب وارد و يو تخصص يعموم يجستجو يموتورها

ها با  ، و آزمون فرضSPSSافزار  م ارتباط تصاوير به كليدواژه ها با استفاده از نرمارتباط يا عد .پزشك متخصص نشان داده شد
  .وي انجام و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت هاي آماري كاي دو و كرامر استفاده از آزمون

وي تخصصي ، داراي بيشترين ميزان دقت ميانگين و موتور جستج%95با دقت ميانگين Google موتور جستجوي  :ها يافته
Searching Radiology  داراي بيشترين ميزان دقت ميانگين  %8/87در موتورهاي جستجوي تخصص با كسب دقت ميانگين

بين ميزان دقت موتورهاي كاوش عمومي و موتورهاي كاوش تخصصي راديولوژي تفاوت . در ميان موتورهاي كاوش تخصصي بود
  .بهتري داشتنددار بود و موتورهاي كاوش عمومي عملكر  معني

شود جهت كسب نتايج  با توجه به عملكرد بهتر موتورهاي كاوش عمومي در بازيابي تصاوير راديولوژي پيشنهاد مي :گيري نتيجه
  . ها به موتورهاي كاوش عمومي مراجعه شود بهتر در پژوهش

  بازيابي اطالعات، بازيابي تصوير، بازيابي تصاوير پزشكي، راديولوژي :ها كليدواژه

                                                            
: نيك، پست الكترو)نويسنده مسئول( ،ايران تهران،دانشگاه شاهد، ، شناسي ارشد علم اطالعات و دانش دانشجوي كارشناسي - 1
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 ايران شناسي، دانشگاه شاهد، تهران، علم اطالعات و دانش استاديار گروه - 2
  ايران شناسي، دانشگاه شاهد، تهران، علم اطالعات و دانش استاديار گروه - 3

   يرانارشد مهندسي مكانيك، دانشگاه گيالن، گيالن، ا كارشناس - 4
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  مقدمه

افزار در  افزار و نرم سخت يتكنولوژ يعسر هاي يشرفتپ
از  ياديحجم ز يابيو باز يساز يرهذخ ير،اخ يها سال

با . ممكن كرده است يا اطالعات را به شكل چند رسانه
بخش اعظم  يرتوجه به حجم انبوه اطالعات كه تصاو

 يساز يرهذخ هاي يستموجود س دهند، يم يلآن را تشك
اين نياز به  .است يا ضرورنهآ يابيو باز يزو فشرده سا

ت يويژه در كاربردهاي پزشكي به دليل استفاده در مدير
پايگاه داده تصاوير پزشكي، تشخيص به كمك 
تر  كامپيوتر، تحقيقات، آموزش و تعليم پزشكي، حياتي

تصاوير توليد شده در مراكز درماني، . رسد به نظر مي
چون  وير مختلفي همهاي بزرگي از تصا پايگاه داده

تصاوير پزشكي  X-ray, CT, MRI تصاوير
را ...  اي، اولتراسوند، آندوسكوپي، ميكروسكوپي و هسته

هاي  هدف اصلي مديريت پايگاه داده .دهند تشكيل مي
تصوير، بازيابي موثر تصاوير دلخواه با استفاده از تشريح 

با توجه به نقش رشته  ].1[محتواي تصاوير است
در تشخيص و درمان پزشكي ي در حوزه علوم راديولوژ

هاي نادر،  پيكري، بيماري هاي ها و آسيب ناهنجاري
ها اين رشته از اهميت زيادي  ها و ساير بيماري سرطان

هايي كه تصاويري  شناسايي پايگاه .برخوردار است
كيفيت در اختيار پزشكان و متخصصان علوم  معتبر و با

 .استپزشكي قرار دهد بسيار ضروري 

با توجه به اهميت تصاوير در تشخيص و درمان 
ها، الزم است ابزارهاي دقيقي براي بازيابي  بيماري

كه در  تصاوير پزشكي به ويژه در رشته راديولوژي
هاي پيكري،  ها و آسيب تشخيص و درمان ناهنجاري

ها از اهميت  ها و ساير بيماري هاي نادر، سرطان بيماري
به همين دليل، . ود داشته باشدزيادي برخوردار است وج

مسئله اصلي مورد نظر پژوهش حاضر اين است كه از 
ديدگاه متخصصين علوم پزشكي، دقت موتورهاي 

هاي اطالعاتي تخصصي  جستجوي عمومي و پايگاه
موجود در بازيابي تصاوير راديولوژي چقدر است؟ به 
عبارت ديگر، اين پژوهش درصدد مقايسه دقت 

مورد نظر در بازيابي تصاوير  موتورهاي جستجوي
  .راديولوژي است

با مطالعه پيشينه پژوهش جاي خالي پژوهي كه به 
ارزيابي و بررسي موتورهاي جستجوي راديولوژي بپردازد 

موثر  يابيكمك به بازشود و از آنجا كه  مشاهده مي
در بهبود عملكرد مؤسسات  تواند يم يولوژيراد يرتصاو
پژوهش حاضر با هدف مقايسه  .كشور موثر باشد يدرمان

دقت بازيابي تصاوير راديولوژي در موتورهاي جستجوي 
  .عمومي و تخصصي انجام شده است

موتور  5شافي و راذر در پژوهشي جامعيت و مانعيت 
كاوش را در زمينه بازيابي اطالعات در حوزه 

 يننتايج به دست آمده از ا. بيوتكنولوژي بررسي كردند

بهترين عملكرد را  بود كه اسكرسپژوهش حاكي از آن 
   ].2[در جايگاه دوم قرار گرفت دارد و پس از آن گوگل

شيرازي دقت موتورهاي  در پژوهشي ديگرصراطي
هاي  كاوش عمومي و تخصصي پزشكي را در بيماري

كودكان موتورهاي كاوش عمومي شامل ياهو، گوگل، 
موتوركاوش تخصصي  5ام اس ان، اسك و آلتاويستا و 

ين پالس، مدالوجي، مديك ايت، تريپ ديتا بيس و مدال
كه موتورهاي مورد بررسي قرار داد . هلث اين سايت بود

كاوش عمومي عملكرد بهتري نسبت به موتورهاي 
   ].3[اند كاوش تخصصي داشته

موتور كاوش  8كارايي  در مطالعه اي ديگر لبدوف
 ررسيرا بعمومي و تخصصي در زمينه شيمي و فيزيك 

وي به اين نتيجه رسيد كه موتور كاوش عمومي . نمود
آلتا ويستا بهترين موتور در بازيابي اطالعات است و 
موتور تخصصي اينسپك در موتورهاي تخصصي 

در پژوهش خود  شاكري. بهترين عملكرد را داشته است
به بررسي نسبت جامعيت و مانعيت ابزارهاي كاوش 

زه كتابداري و فارسي اينترنت در بازيابي اطالعات در حو
نتايج نشان داد كه از نظر مانعيت . رساني پرداخت اطالع

و جامعيت موتورهاي كاوش وب گاه و دهيو و گوگل 
   ].4[اند فارسي نسبت به سايرين بهتر عمل كرده

 قاضي به مقايسه موتورها و ابر در پژوهش ديگري لفظ

موتورهاي كاوش در بازيابي اطالعات داروشناسي و 
پوشاني ميان آنها پرداخت كه در اين  ان همتعيين ميز

پژوهش موتور كاوش عمومي ياهو بيشترين ميزان 
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ال بيشترين ميزان دقت را .او.بازيابي و موتور كاوش اي
   ].5[داشته است

به  و بابايي در مطالعه ديگري كه توسط ميرحسيني
موتور كاوش  5به مقايسه دقت و جامعيت انجام رسيد 

ازيابي اطالعات مربوط به تخصصي پزشكي در ب
موتور . ه شدهاي زنان و مامايي پرداخت بيماري

 94و مانعيت 6/20جستجوي سرچ مديكا با جامعيت 

  ].6[بيشترين ميزان دقت را بدست آورده است

ي موتورها و ابر  مقايسه"اي تحت عنوان   در مطالعه
 "موتورهاي كاوش در بازيابي اطالعات داروشناسي

به اين نتيجه رسيدند كه  همكارانش محمد اسماعيل و
موتور كاوش ياهو بيشترين مدارك داروشناسي را 

ال بيشترين مدارك .اُ.بازيابي كرد و موتور كاوش اي
را بازيابي كرده است؛ و در  يمرتبط در حوزه داروشناس

پايل بيشترين مدارك  بين ابر موتورهاي كاوش داگ
   ].7[داروشناسي را بازيابي كرد

و ديگران كارايي موتورهاي  ه ديگري آيليكدر مقال
كاوش عمومي و تخصصي پزشكي و كيفيت اطالعات 
. بازيابي شده از هر يك را مورد بررسي قرار دادند

موتورهاي كاوش عمومي آلتاويستا، اكسايت، گوگل و 
كاوش تخصصي پزشكي مورد بررسي  موتور 5ياهو و 

عمومي و كه ميزان دقت موتورهاي كاوش . قرار گرفتند
   ].8[داري با هم نداشت تخصصي تفاوت معني

ورهاي كاوش تويشارد دقت مو در تحقيق ديگري ليزا
شناسي مورد بررسي قرار داد  وب را در علوم زمين

، و آرگوس، 2موتورهاي كاوش اينفوماين، جي او 
اكسايت، اينفوسيك و نورثرن اليت مورد بررسي قرار 

داري از نظر دقت  گرفتند كه بين آنها تفاوت معني
   ].9[مشاهده نشد

و وكيلي مفرد به مقايسه  در مطالعه ديگري حريري
دقت موتورهاي كاوش عمومي و تخصصي در بازيابي 

موتور جستجوي عمومي  2. تصاوير پزشكي پرداختند
موتور تخصصي پزشكي تريپ  2ياهو و گوگل و 

ديتابيس و امنيمديكال سرچ مورد مطالعه قرار گرفتند 
ميان دقت  الفدار نبودن اخت يج حكايت از معنينتا

بازيابي تصاوير در موتورهاي كاوش عمومي و 

موتور جستجوي گوگل با بدست . تخصصي پزشكي بود
درصد داراي بيشترين ميزان دقت  90آوردن ميزان دقت

و موتور كاوش امنيمديكال سرچ داراي دقتي برابر 
ه ترتيب در در بازيابي تصاوير پزشكي بودند و ب 8/86

   ].10[گرفتند قرارهاي اول و دوم  رتبه

هدف از انجام اين تحقيق مقايسه دقت موتورهاي 
هاي تخصصي در بازيابي  جستجوي عمومي و پايگاه

  .تصاوير راديولوژي بود

  

  روش پژوهش

تحقيق حاضر، كاربردي و از نوع پيمايشي تحليلي بوده 
پژوهش جامعه . به انجام رسيده است 1393و در سال 

 هاي تخصصي را موتورهاي جستجوي عمومي و پايگاه

هدفمند و در دسترس  يريگ روش نمونه .اند داده يلتشك
هاي  هاي اين پژوهش با استناد به پژوهش بوده و نمونه
، طاها بنداكواال و سوراب آرورا )2007(ايندراجيت 

، )2009(، آنتوني گلدستون )2011(، دنيل رابين )2011(
ها و  ها به پايگاهنكه در آ) 2007(لگيت كيتچن و اپ

ي كه بيشترين ميزان استفاده را از موتورهاي جستجوي
كه  .سوي متخصصين راديولوژي دارند انتخاب شد

،  Googleيعموم يجستجو يموتورهاشامل 
Yahoo  وBing يتخصصي جستجوي و موتورها 

 Goldminer،Learningيولوژي راد

Radiology  ،Searching Radiology  و
Yottalook شود مي.  

افزار  نرمموتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي و 
از آنجايي كه  .اند ها بوده داده يمحقق ساخته ابزار گردآور

ا نهتعداد تصاوير بسيار زياد بوده و پاسخ دادن به همه آ
اي جهت نشان دادن  براي يك فرد مشكل بود برنامه

رتباط يا عدم تصاوير به پزشكان متخصص براي تعيين ا
افزار متلب  ها به تصاوير با كمك نرم ارتباط كليدواژه

)MATLAB (نويسي متلب نوشته  و به زبان برنامه
هايي به برنامه  سپس تصاوير به شكل مجزا در پوشه. شد

گذاري  اي نام هر پوشه با شماره. ذكر شده پيوند داده شد
موتور جستجو و  7شماره به  7شد به عبارت ديگر 

هاي مورد مطالعه اختصاص داده شد و در ميان هر  يگاهپا
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كليدواژه قرار گرفت، از هر  8پوشه ديگر به تعداد  8پوشه 
 8كليدواژه يك تصوير و جمعاً از هر موتور جستجو 

تصوير به هر فرد نشان داده شد يعني سهم هر فرد در 
ها حدود  تعيين ارتباط يا عدم ارتباط تصاوير به كليدواژه

عكس به نمايش  56براي هر فرد حدود . وير شدتص 56
ارتباط و با انتخاب كليد  Yesآيد و با انتخاب كليد  مي در

No شود مي يرهو ذخ يينعدم ارتباط هر عكس تع .

به نمايش  يبعكس به ترت ينسپس عكس بعدي تا آخر
امكاناتي  .گردد يم يانآمده و در انتها صفحه تشكر نما در

كوچك كردن تصوير و بازگشت به  نمايي، از قبيل بزرگ
در ضمن در هر صفحه . عكس قبل در برنامه فراهم شد

شماره تصوير در حال پاسخگويي و تعداد تصاوير 
  .مانده نيز به نمايش در آمد باقي

هاي راديولوژي از واژگان  براي انتخاب كليدواژه
. تخصصي اما پر كاربرد در جامعه پزشكي استفاده شد

 23در  يرمرگ و م يمايبر طبق آمار س، براي اين منظور

هاي تخصصي  كليدواژه، 1382استان كشور در سال 
حول  هاي يماريها، ب سرطان ي،و عروق يقلب هاي يماريب

كه در پژوهش ديگري توسط  تولد و دستگاه تنفس
  .به دست آمده بودند مورد استفاده قرار گرفتند] 11[خاني

با توجه به  انجام و انتخاب شده هاي يدواژهبا كل جستجو
نتيجه اول بازيابي شده در موتورهاي جستجو 10اينكه 
 يولوژياول راد يرتصو 10 ترين نتايج هستند مرتبط

 يرهذخ يابي،باز يببه ترت براي هر جستجو شده يابيباز

ها با استفاده از  دادهها با استفاده از  داده. شد
 يلو تحل يهمورد تجز SPSSاكسل و  يافزارها نرم

 يافزار اكسل رسم شد ول در نرم نمودار. قرار گرفت
و  يفيمربوط به آمار توص هاي يدرصدها و فراوان

انجام شده  SPSSها توسط  آزمون فرض ينچن هم
در نظر گرفته شده  05/0 يآمار يدار يسطح معن. است

ها به صورت  ها چون داده آزمون فرض يلاست در تحل
و به دو بوده از آزمون د ها يسهاند هر جا مقا درصد بوده

 گروه يناست و هر جا چندشده دو استفاده  يكا

)Ordinal by ordinal ( مد نظر بوده است از
  .استفاده شده است يآزمون كرامر و

  

 ها يافته

نتايج پژوهش بيانگر اين موضوع است كه از نظر 
 Searchingي موتور جستجو يابيباز يزانم يفراوان

Radiology  يشترينب 113533 يابيبازدر مجموع با 

 Lungيدواژه كل. را دارا بوده است يابيباز يزانم

Carcinoma يشترينب يرتصو 39800 يابيبا باز 

با توجه  يزان بازيابيم ينرا داشته است ا يابيباز يزانم
را در  يرمرگ و م يزانم يشترينب يماريب ينا ينكهبه ا
 يزاناز نظر م. است يهسرطانها داراست قابل توج ينب

 Searching يموتور جستجو يزن يتجامع

Radiolog   يزانم يشترينب% 3/74با بدست آوردن 

در  يانگيناز نظر دقت م. را دارا بوده است يتجام
با كسب  Googleي جستجو وراطالعات موت يابيباز
و % 92با  Yahooو پس از آن  يزانم يشترينب% 95

، موتور جستجوي Bing 1/89%موتور جستجوي 
Searching Radiology 8/87% موتور ،

، موتور جستجوي Goldminer 3/83%جستجوي 
Yottalook 6/81% در آخر موتور ،

 يدارا Learning Radiology 65%جستجوي
  .بوده است تدق يزانم ينكمتر

دقت موتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي و  بين
هاي تخصصي راديولوژي در بازيابي تصاوير  پايگاه

داري وجود دارد و موتورهاي  فاوت معنيراديولوژي ت
جستجوي عمومي با دقت بهتري در بازيابي تك تك 

كليدواژه نسبت به موتورهاي  6ها و هر  كليدواژه
موتور . اند جستجوي تخصصي عمل كرده

بهترين عملكرد و پايگاه   Googleجويجست
Learning Radiology ترين عملكرد را  ضعيف

ت و تعداد بازيابي تصوير در از نظر جامعي. داشته است
موتورهاي تخصصي راديولوژي موتور 

نسبت به  Searching Radiologyجستجوي
هاي جستجو بهتر عمل كرده  ساير موتورها و پايگاه
 Learning Radiologyاست و پايگاه 

  .ترين عمل كرد را داشته است ضعيف

هاي زير حاصل  آوري و تجزيه و تحليل يافته بعد از جمع
   .شد
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شود در مجموع  مالحظه مي 1گونه كه در جدول  همان
 Searchingكليدواژه موتور جستجوي  6و در 

Radiology  بيشترين و پايگاه  113533با فراواني 

Learning Radiology ين تعداد را تر كم 197با
  .بازيابي كرده است

گيري جامعيت كه در اين  ي اندازهها فرمولبا توجه به 
جامعيت نسبي . تفاده قرار گرفته استپژوهش مورد اس

يولوژي راد يتخصص هاي يگاهجستجو و پا يموتورها
  .تصاوير راديولوژي به ترتيب زير است

 .معرف مدارك بازيابي شده از منبع اول و .اگر

مدارك بازيابي  .مدارك بازيابي شده از منبع دوم و
از فرمول زير  Rم باشد جامعيت نسبي شده از منبع سو

  .شود يمحاسبه م

  
  

يدواژه كل 6مجموع  و در 2با توجه به جدول شماره 
با Searching Radiology موتور جستجوي 

با   Learning Radiologyيشترين وب 3/74
  .ين ميزان جامعيت را دارا بودندتر كم12/0

مدارك مرتبط  تعداد كل .در صورتي كهاز نظر دقت 
 و بازيابي شده در يك موتور كاوش

بازيابي ده تصوير اول راديولوژي  
شده در همان موتور كاوش باشد دقت از رابطه زير 

  .شود يمحاسبه م

  
 يرتصاو يابيدر باز دقتاز نظر  3با توجه به جدول 

موتور   Brain Embolismيدواژهدر كل يولوژيراد
و  يزان دقتم يشترينب 3/93ا ب  Googleيجستجو

 ينتر كم 6/46با   Learning Radiologyيگاهپا

  . را دارا بود يزان دقتم

موتور  Bronchial Cancerيدواژه كل براي
و  يزان دقتم يشترينب 6/96با  Yahooي جستجو

 ينكمتر 60با   Learning Radiology يگاهپا

  .را دارا بودند يتجامع يزانم

 يببه ترت Coronary Diseaseيدواژه مورد كل در

با  Googleو   Yahooيموتور جستجو
 Learningيگاهو پا يزان دقتم يشترينب100

Radiology   را دارند يتجامع يزانم ينتر كم 30با.  

موتور  Fetus Hydropsيدواژه مورد كل در
در رتبه اول و  100با Bing و  Googleي جستجو

در  يعكس يچه  Learning Radiologyيگاهپا
  .نكرده است يابيباز يدواژهكل ينا

موتور  Heart Failureيدواژه كل براي
 3/83 باGoldminer و   Googleيجستجو

 3/63با Yotta look و  بيشترين ميزان دقت

  .را دارا بوده است يزان دقتم ينتر كم

موتور  Lung Carcinomaيدواژه كل يبرا
 يشترينب 6/96با  Googleو  Yahooي جستجو

 با  Learning Radiologyيگاهو پا ن دقتيزام

  .در رتبه آخر قرار گرفت 66

 Myocardialيدواژهدر كل يابيباز نتيجه

Infarction  يموتور جستجو Bing  يدارا 6/96با 
 Searchingيگاه و پا يزان دقتم يشترينب

Radiology  كمترين ميزان دقت در رتبه آخر  70با
  .قرار گرفت

ي موتور جستجو Pneumoniaيدواژه كل در
Google  وSearching Radiology  100با 

 1/0با   Goldminerيگاهو پايزان دقت م يشترينب

  .در رتبه آخر قرار گرفت

ميزان دقت ميانگين موتور  4بر اساس جدول شماره 
 Yahooموتور جستجوي ، Google 95%جستجوي 

، موتور Bing 1/89%موتور جستجوي ، 92%
،موتور جستجوي Goldminer 3/83%جستجوي 

Learning Radiology 65% موتور جستجوي ،
Searching Radiology 8/87% موتور ،

  .بوده است Yottalook 6/81%جستجوي 

يدواژه در كلدر كليدواژه  5بر اساس جدول شماره 
Brain Embolism  موتورهاي جستجوي عمومي

عملكرد بهتري نسبت به موتورهاي جستجوي  1/81با 
  .اند داشته 6/76تخصصي با 
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 يموتورها  Bronchial Cancerيدواژهكل براي
نسبت به  يعملكرد بهتر 6/96با  يعموم يجستجو
  .اند داشته 1/74با  يتخصص يجستجو يموتورها

 يموتورها Coronary Diseaseيدواژه مورد كل در
نسبت به  يعملكرد بهتر 1/91با  يعموم يجستجو
  .اند شتهدا 3/73با  يتخصص يجستجو يموتورها

 يموتورها Fetus Hydropsيدواژه مورد كل در
نسبت به  يعملكرد بهتر 7/97با  يعموم يجستجو
  .اند داشته 6/96با  يتخصص يجستجو يموتورها

موتور  Heart Failureيدواژهكل براي
عملكرد  8/88با  يعموم يجستجو يموتورهايجستجو
با  يتخصص يجستجو ينسبت به موتورها يبهتر

  .ه اندداشت 4/76

 يموتورها  Lung Carcinomaيدواژهكل براي
نسبت به  يعملكرد بهتر 5/95با  يعموم يجستجو
  .اند داشته 5/82با  يتخصص يجستجو يموتورها

 Myocardialيدواژهدر كل يابيباز نتيجه

Infarction  8/88با  يعموم يجستجو يموتورها 

 يجستجو ينسبت به موتورها يعملكرد بهتر
  .اند داشته 1/79با  يتخصص

موتور   Pneumoniaيدواژهكل در
 Searchingو   Googleيجستجو

Radiology  دقت و  يزانم يشترينب 6/96با
  .در رتبه آخر قرار گرفت 8/88با   Goldminerيگاهپا

كلي ميزان دقت ميانگين  4اساس جدول شماره  بر
، موتور جستجوي Google 95%موتور جستجوي 
Yahoo 92%موتور جستجوي ، Bing 1/89% ،

، موتور Goldminer 3/83%موتور جستجوي 
، موتور Learning Radiology 65%جستجوي 
، Searching Radiology 8/87%جستجوي 

  .بوده است Yottalook 6/81%موتور جستجوي 

با  يعموم يجستجو يدقت موتورها يزانمبين 
 يابيباز ي درتخصص هاي يگاهجستجو و پا يموتورها

داري وجود دارد و به  وژي تفاوت معنييولراد يرتصاو
رسد موتورهاي جستجوي عموي با ميزان دقت  نظر مي

هاي  يگاهپانسبت به موتورهاي جستجو و % 08/92

عمل ر بهت% 9/79يولوژي با ميزان دقت رادتخصصي 
  .اند كرده

  

  گيري يجهنتبحث و

كه در پژوهش حاضر  يآمار يها يلبر اساس تحل
ورهاي جستجوي عمومي و بين دقت موتصورت گرفت 

هاي تخصصي راديولوژي در بازيابي  يگاهپاتخصصي و 
داري وجود دارد و  تصاوير راديولوژي تفاوت معني

موتورهاي جستجوي عمومي با دقت بهتري نسبت به 
موتور . اند كردهموتورهاي جستجوي تخصصي عمل 

بهترين عملكرد و پايگاه  Googleجستجوي 
Learning Radiology ترين عملكرد را  فضعي

از نظر جامعيت و تعداد بازيابي تصوير در . داشته است
موتورهاي تخصصي راديولوژي موتور جستجوي 

Searching Radiology  نسبت به ساير موتورها
هاي جستجو بهتر عمل كرده است و  يگاهپاو 

ترين عمل  ضعيف Learning Radiologyپايگاه
يجاني به مقايسه اي كم در مقاله. كرد را داشته است

كارايي موتورهاي كاوش عمومي و تخصصي كشاورزي 
 7وي در اين تحقيق . در بازيابي اطالعات وب پرداخت

موتور كاوش عمومي و موتور كاوش تخصصي را 
بررسي كرد نتايج بدست آمده حاكي از معنادار بودن 
اختالف بين دقت موتورهاي كاوش عمومي و تخصصي 

عمومي بهتر از موتورهاي  بود كه موتورهاي كاوش
كاوش تخصصي عمل كردند و موتورهاي كاوش 

نتايج اين . ترين رتبه قرار گرفتند كشاورزي در پايين
پژوهش با پژوهش حاضر كه در آن كارايي موتورهاي 
جستجوي عمومي بهتر بوده و اختالف بين دقت 

دار شده  موتورهاي جستجوي عمومي و اختصاصي معني
  ].12[همسويي داشته 

در تحقيق ديگري صراطي شيرازي دقت موتورهاي 
هاي  كاوش عمومي و تخصصي پزشكي را در بيماري

كودكان موتورهاي كاوش عمومي شامل ياهو، گوگل، 
موتوركاوش تخصصي  5ام اس ان، اسك و آلتاويستا و 

مدالين پالس، مدالوجي، مديك ايت، تريپ ديتا بيس و 
ار داد نتايج بيانگر مورد بررسي قر. هلث اين سايت بود
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معنادار بودن اختالف بين موتورهاي كاوش عمومي و 
تخصصي پزشكي بود و موتورهاي كاوش عمومي 
عملكرد بهتري نسبت به موتورهاي كاوش تخصصي 

هاي پژوهش  نتايج اين پژوهش نيز با يافته. داشته اند
دار بودن اختالف بين موتورهاي  حاضر در معني

ي و عملكرد بهتر جستجوي عمومي و تخصص
  ].3[موتورهاي جستجوي عمومي همسويي داشته است

در مقايسه دقت  ميرحسيني و باباييدر پژوهش ديگري 
موتور كاوش تخصصي پزشكي در بازيابي  5و جامعيت 

ه هاي زنان و مامايي پرداخت اطالعات مربوط به بيماري
موتورهاي جستجوي مورد بررسي مدهانت، امني، . شد

سرچ مديكا و تريپ ديتابيس بودند كه نتايج پوگوفراگ، 
موتور  5دار شدن اختالف ميان دقت اين  بيانگر معني

جستجو است و موتور جستجوي سرچ مديكا با جامعيت 
بيشترين ميزان دقت را بدست آورده  94و مانعيت 6/20

پژوهش از نظر متفاوت بودن اختالف  ينا يجنتا. است
 يابيدر باز يتخصص يجستجو يدقت موتورها ينب

  ].6[داشته است ييمدارك، با پژوهش حاضر همسو

آيليك و ديگران كارايي موتورهاي كاوش اي  در مقاله
عمومي و تخصصي پزشكي و كيفيت اطالعات بازيابي 

موتورهاي . شده از هر يك را مورد بررسي قرار دادند
 5كاوش عمومي آلتاويستا، اكسايت، گوگل و ياهو و 

پزشكي داكتر كوپ، هلث اين  موتوركاوش تخصصي
سايت، هان، ان اچ اس و ان ال ام مدالين پالس  مورد 

كه ميزان دقت موتورهاي كاوش . بررسي قرار گرفتند
در . داري با هم نداشت عمومي و تخصصي تفاوت معني

 يموتورها ينپژوهش بر خالف پژوهش حاضر ب ينا
 يدار يتفاوت معن يو عموم يتخصص يجستجو

  ].8[مشاهده نشد

ليزا ويشارد دقت موورهاي كاوش در پژوهش ديگري 
 ندشناسي مورد بررسي قرار داد وب را در علوم زمين

، و آرگوس،  2موتورهاي كاوش اينفوماين، جي او 
اكسايت، اينفوسيك و نورثرن اليت مورد بررسي قرار 

داري از نظر دقت  گرفتند كه بين آنها تفاوت معني
بر خالف پژوهش  يزش نپژوه يندر ا. مشاهده نشد

مشاهده  يجستجو اختالف يدقت موتورها ينحاضر ب

  ].9[نشد

عنوان مقايسه ميزان دقت در تحقيق ديگري تحت 
موتورهاي كاوش وب در بازيابي اطالعات كتابداري و 

موتور كاوش  7به بررسي آزادي رساني پرداخت  اطالع
اينفوسيك، هات بات، گوگل، آلتاويستا، اكسايت، 

س، و وب كراولر دست زد؛ نتايج بيانگر اين است اليكا
ميزان دقت موتوهاي كاوش  كه اختالف معناداري در
پژوهش بر خالف  يندر ا. مورد بررسي وجود ندارد

جستجو اختالف  يدقت موتورها ينپژوهش حاضر ب
  ].12[مشاهده نشد يدار يمعن

حريري و وكيلي مفرد به مقايسه در پژوهش ديگري 
كاوش عمومي و تخصصي در بازيابي  دقت موتورهاي

موتور جستجوي عمومي  2. تصاوير پزشكي پرداختند
موتور تخصصي پزشكي تريپ  2ياهو و گوگل و 

ديتابيس و امنيمديكال سرچ مورد مطالعه قرار گرفتند 
دار نبودن اختالف ميان دقت  نتايج حكايت از معني

بازيابي تصاوير در موتورهاي كاوش عمومي و 
موتور جستجوي گوگل با بدست . زشكي بودتخصصي پ

درصد داراي بيشترين ميزان دقت  90آوردن ميزان دقت
و موتور كاوش امنيمديكال سرچ داراي دقتي برابر 

در بازيابي تصاوير پزشكي بودند و به ترتيب در  8/86
 يزپژوهش ن يندر ا. هاي اول و دوم قرار گرفتند رتبه

جستجو  يرهادقت موتو ينبرخالف پژوهش حاضر ب
كاوش  يموتورها ].10[مشاهده نشد يدار ياختالف معن
هستند و  ياطالعات پزشك يابيباز يبرا يابزار مناسب

 يو امكانات خاص يتكاوش قابل يهر كدام از موتورها
و  يولوژيرا به كاربران اعم از پزشكان و متخصصان راد

و درمان  يكه در مراكز آموزش يكتابداران پزشك
شود  يم يهتوص. دهند يهستند ارائه م يتمشغول فعال

 يجستجو يتر، برا يتخصص يجبه نتا ست يافتنجهت د
كه  يعموم يجستجو يبه موتورها يولوژيراد يرتصاو
مرتبط دارند مراجعه  يرتصاو يافتندر  يشتريب ييتوانا
  .شود

در بين موتورهاي نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه 
ور جستجوي هاي تخصصي، موت جستجو و پايگاه

Searching Radiology  نسبت به ساير موتورها
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هاي تخصصي عملكرد بهتري هم از نظر دقت  و پايگاه
و هم از لحاظ جامعيت و تعداد داشته است از اين منظر 

ها و  استفاده از اين پايگاه براي جستجوي راديولوژيست
ها و موتورهاي جستجوي  پزشكان نسبت به ساير پايگاه

  .شود ه ميتخصصي توصي

با  يكاوش پزشك يموتورها ييكارا يقيتطب يسهمقا
 ياطالعات هاي يگاهو پا يپزشك يموضوع يراهنماها
 يابيدقت باز يسهمقا، مختلف يها ينهدر زم يپزشك

كه  يو موضوعات ها يدواژهبا كل يولوژيراد يرتصاو
 يسهمقا، حوزه باشد ينبرگرفته از نظر متخصصان ا

در آنها  يرها كه تصاو رشته يرسا در يرتصاو يابيدقت باز
 ي،روزنامه نگار يا،جغراف: دارد مانند ياديكاربرد ز

تواند  ي ميپزشك هاي يشگرا يرو سا... و يگردشگر
  .هاي تكميلي در اين حوزه باشد موضوع پژوهش

  

  

  

  

 توزيع فراواني تصاوير بازيابي شده در موتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي  - 1جدول 

  جستجوموتورهاي                      

 ها  كليدواژه
Goldminer Learning Radiology Searching Radiology Yottalook 

Brain Embolism 67 9 3140 51 

Bronchial cancer 77 14 3850 242 

Coronary Disease 2000 10 15000 4565 

Fetus Hydrops 16 0 543 51 

Heart Failure 1999 52 16100 6994 

Lung Carcinoma 1999 58 39800 6505 

Myocardial Infarction 2000 17 20400 7335 

Pneumonia 2000 37 14700 3131 

Total 10185 197 113533 28874 

  

  

  

  

  

  هاي تخصصي و عمومي جامعيت نسبي بازيابي تصاوير در موتورها و پايگاه - 2جدول 

  جستجوموتورهاي               

 ها  اژهكليدو
Goldminer Learning Radiology Searching Radiology  Yottalook 

Brain Embolism 2%2/0%1/96%  15%  

Bronchial cancer 18%3/0%92%  7/5%  

Coronary Disease 2/9%04/0%5/69%  1/21%  

Fetus Hydrops 6/2%0%89%  83%  

Heart Failure 9/7%2/0%64%  8/27%  

Lung Carcinoma 1/4%1/0%2/82%  4/13%  

Myocardial 

Infarction 
2/67%  05/0%  8/65%  6/24%  

Pneumonia 10%1/0%9/73%  7/15%  

Total 64/6%12/0%3/74%  9/18%  
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  ها و موتورهاي كاوش تخصصي و عمومي دقت بازيابي تصوير در پايگاه - 3جدول 

  

  

  

  هاي تخصصي و عمومي دقت ميانگين موتورها و پايگاه - 4جدول 

 Google Yahoo Bing Goldminer موتورها
Learning 

Radiology 

Searching 

Radiology 
Yottalook P-Value 

در همه
 ها كليدواژه

95% 92% 1/89% 3/83% 65% 8/87% 6/81% 00/0 
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  موتورها                

 ها كليدواژه
Google Yahoo Bing Goldminer 

Learning 

Radiology 

Searching 

Radiology 
Yottalook P-value 

Brain Embolism 3/93% 4/83% 6/66% 6/86% 6/46% 6/86% 6/86% 00/0 

Bronchial cancer 6/96% 100% 3/93% 80% 60% 90% 6/66% 00/0 

Coronary Disease 100% 100% 3/73% 6/76% 30% 3/93% 3/93% 00/0 

Fetus Hydrops 100% 3/93% 100% 3/83% - 90% 6/86% 00/0 

Heart Failure 3/83% 6/86% 6/96% 3/83% 80% 3/79% 3/63% 06/0 

Lung Carcinoma  6/96% 6/96% 3/93% 3/83% 66% 3/93% 6/86% 003/0 

Myocardial 

Infarction 
90% 80% 6/96% 90% 3/73% 70% 3/83% 06/0 

Pneumonia 100% 6/96% 3/93% 3/83% 6/96% 100% 6/86% 04/0 

 موتورها                  

 ها كليدواژه
 P-Value موتورهاي اختصاصي موتورهاي عمومي

Brain Embolism 1/81% 6/76% 44/0 

Bronchial cancer 6/96% 1/74% 00/0 

Coronary Disease 1/91% 3/73% 001/0 

Fetus Hydrops 7/97% 6/96% 00/0 

Heart Failure 8/88% 4/76% 016/0 

Lung Carcinoma  5/95% 5/82% 004/0 

Myocardial Infarction 8/88% 1/79% 06/0 

Pneumonia 6/96% 8/88% 14/0 



   مقايسه دقت موتورهاي جستجوي عمومي
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