
  هان و منابع اطالعاتی نهفته درپن اینترنت
  گستر وب اعماق نامرئی شبکۀ جهان

  1یزدان منصوریان

  چکیده
مقالۀ حاضر به تعریف مفهوم اینترنت پنهان یا وب نـامرئی و همچنـین عوامـل مـؤثر در ایجـاد آن              

 وب ملکی و اجزاي مختلف قلمرو تاریک اینترنت نظیر وب عمیق، وب مات، وب شخصی،. پرداخته است
این . اند و چگونگی ایجاد و اهمیت هریک مورد بحث قرار گرفته است      شده  وب مرده به تفکیک تشریح    

پنهـان، بـر اهمیـت      توجه منـابع اطالعـاتی نهفتـه در اینترنـت           مقاله ضمن اشاره به حجم و کیفیت قابل       
از آنجا . کند ید مییابی در محدودة خارج از حوزة جستجوي موتورهاي کاوش تأک          هاي اطالع   مهارت

که اطالعات نهفته در دل اینترنت پنهان معموالً از کیفیت باالیی برخوردار است، این بخش از اینترنـت            
  .توان آن را نادیده گرفت اهمیت قابل توجهی دارد و نمی

سازي کاربران اینترنـت از وجـود وب نـامرئی و     رسانی در آگاه  نقش کتابداران و متخصصان اطالع    
تواننـد در   پذیري اطالعات براي آنان و همچنین نقشی که کتابداران می      ه ارتقاي سطح دسترس   درنتیج

  .شده در این نوشتار است هاي اطالعاتی ایفا کنند، از دیگر مباحث مطرح ساخت دروازه
  اینترنت پنهان، وب پنهان، وب نامرئی، وب عمیق، وب مات، بازیابی اطالعات در وب: ها کلیدواژه

  وتاه بر مشکالت جستجو و بازیابی در اینترنتنگاهی ک
تـوان آن را از زوایـاي    جستجو و بازیابی اطالعات در اینترنت فرایندي پیچیده و چندبعدي است که می      

هـاي مختلـف کـاوش و     هاي متعـددي دربـارة جنبـه        تاکنون نیز پژوهش  . مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد      
هاي مهـم   هاي اخیر این موضوع همچنان جزء زمینه در سال. ت گرفته استبازیابی اطالعات در این محیط صور  

هاي موجود در رویکرد  رغم تفاوت  به. یابی محسوب شده    پژوهشی در حوزة بازیابی اطالعات و مطالعات اطالع       
پذیري اطالعـات در   ها یافتن راهکارهایی عملی براي ارتقاي سطح دسترس ها، محور اصلی همۀ آن    این پژوهش 

 ,e.g. Jansen, 2000; Jansen & Spink, 2000; Wany et.al). یـن شـبکه و سـهولت بازیـابی اسـت     ا
2000; Palmpuist, 2000; Kim, 2001, Cothey, 20002; Hargittai, 2002; Ford et al, 2002; 

Ford et al, 2003(  
آیند و معمـوالً اغلـب    ترین ابزار کاوش در اینترنت به شمار می    ترین و معمولی    موتورهاي جستجو اصلی  

 (Gordon & Pathak, 1999).کننـد  کاربران از این موتورهـا بـراي بازیـابی اطالعـات اینترنتـی اسـتفاده مـی       
ها عمـالً، جـستجو در ایـن شـبکۀ عظـیم اگـر        حدي است که بدون آن     اهمیت و جایگاه این ابزارهاي کاوش به      

  .ناممکن نباشد، قطعاً بسیار دشوار خواهد بود
ها در فرایند بازیابی اطالعات،  هاي ارزندة این موتورها و کاربرد گستردة آن حال و با تمام ویژگیبا این 

هاي گذشـته حـاکی از آن اسـت     پژوهش. ها وجود دارد مشکالت متعددي در پیوند با کارآیی و سودمندي آن  
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 ,Gorden & Pathak).دهایی در استفاده از موتورهاي جـستجو مواجـه هـستن    که کاربران اینترنت با دشواري
1999; Chu & Rojenthal, 1996) ها وقت صرف  ها گاهی براي یافتن اطالعات مورد نیاز خود ساعت  آن

هاي جـستجو در   دالیل متعددي براي دشواري. کنند و ممکن است این تالش حاصلی هم درپی نداشته باشد  می
بندي کلـی، بخـشی از ایـن     در یک طبقه . اند  بودههاي فراوانی     اینترنت وجود دارند که تاکنون موضوع پژوهش      

شـود کـه معمـوالً نتـایج بازیـابی       ها به حجم عظیم و روزافزون اطالعات موجود در اینترنت مربوط مـی    دشواري
یـابی و   هـاي اطـالع   بخش دیگر بـه میـزان مهـارت   . سازد موتورهاي جستجو را با ریزش کاذب فراوان همراه می    

گاهی نیز ناکامی در جستجو ریشه در نوع نیاز اطالعـاتی کـاربران دارد        . گردد  بازمیتجربۀ کاربران در جستجو     
که ممکن است گسترده و مبهم باشد و کاربر نتواند آن را به شـکل مناسـبی در قالـب یـک راهبـرد جـستجوي           

  .کارآمد تعریف کند
آیند و تشریح و تبیـین   شمار می اي براي پژوهش و مطالعه به هریک از این احتماالت خود زمینۀ گسترده 

آنچـه کـه محـور    . هـا را نـدارد   ها نیازمند مطالعات مستقل و مفصلی است که این مقاله قصد پرداختن بـه آن        آن
دهد موضوع دیگري است که تـاکنون چنـدان مـورد توجـه کـاربران اینترنـت و        اصلی این نوشته را تشکیل می 

تواند بـه طـور بـالقوه در ناکـامی      توجهی به آن می ته و بی  پژوهشگران حوزة بازیابی اطالعات در وب قرار نگرف       
باشـد    مـی 3 یا وب نامرئی2اي تحت عنوان اینترنت پنهان محور اصلی این مقاله پدیده. جستجو در وب مؤثر باشد  

شود و به عوامل ایجادکنندة آن و اهمیت آن در فرایند بازیابی اطالعات  که در ادامه معنا و مفهوم آن تشریح می
  .گردد ر اینترنت اشاره مید

  اینترنت پنهان چیست
بعـدي و گـسترده دارد، بـه شـکلی کـه ارائـۀ        واژة اینترنت پنهان یا وب نامرئی اشاره به یک مفهوم چند        

به بیان دیگر، ارائۀ یـک تعریـف جـامع و مـانع از اینترنـت      . کند  تعریفی گویا و کوتاه از آن را کمی دشوار می         
تـوان ایـن بخـش پنهـان از      ترین شـکل مـی   با این حال در ساده. هاي مختلف آن است     شپنهان مستلزم تبیین بخ   

  :طور خالصه این چنین تعریف نمود اینترنت را به
اینترنت پنهان آن بخش از فضاي اینترنت است که به هر دلیل، خـارج از حـوزة جـستجوي موتورهـاي               

اسـتفادة مـستقیم از ایـن موتورهـا میـسر نیـست       کاوش قرار دارد و بازیـابی اطالعـات موجـود در آن از طریـق            
(Pedley, 2001; Price & Sherman, 2001). در این تعریف حـاکی از آن اسـت   » هردلیل به« افزودن قید

تـأثیر همـین   . شـود  که ایجاد اینترنت پنهان ناشی از وجود فقط یک عامل نیست و به عوامل متعددي مربوط می        
هاي بعـدي   شدگی اطالعات در اینترنت گردیده که در بخش ع مختلف از پنهانعوامل متعدد منجر به ایجاد انوا     

  .مقاله تشریح خواهند شد
هاي موازي دیگري نظیر وب نامرئی، وب پنهان، وب عمیق و وب      ذکر این نکته ضروري است که واژه      

صطالحات گاهی گرچه این ا. شود  براي این بخش از اینترنت در متون مختلف مشاهده می     4تاریک یا وب مات   
شوند، اما در حقیقت معادل یکدیگر نیستند و هریک اشاره بـه نـوع خاصـی از     کار برده می صورت مترادف به  به

  . در وب دارند5ناپیدایی
از آنجا که ارتباط مستقیمی بین شیوة کار موتورهاي جستجو و ایجاد اینترنت پنهان، یـا بـه بیـان دقیقتـر        

                                                
2 . Hidden Internet 
3 . Invisible Web 
4 . Opaque Web 
5 . Olnvisibility 



هاي مختلـف اینترنـت پنهـان     رسد قبل از توصیف بخش نظر می نت وجود دارد، به  بروز پنهانی اطالعات در اینتر    
  .الزم باشد به نحوة عملکرد موتورهاي جستجو اشاره شود

  ها دهندة موتورهاي جستجو و چگونگی عملکرد آن اجزاي تشکیل
رکی هـاي مـشت   هـا از ویژگـی     رغم وجود گوناگونی و تنوع فراوان در موتورهاي جـستجو، اغلـب آن              به

  :اند از ها عبارت این قسمت. ساختار اصلی موتور جستجو معموالً از سه بخش عمده تشکیل شده. برخوردارند
افـزاري اسـت کـه بـا       این قسمت از موتور جستجو در واقع نرم     6:افزار خزنده یا روبات جستجوگر      نرم. 1

کند و این فرایند، پیوسته تکرار  هاي موجود در صفحات وب، صفحات جدید را شناسایی می7کردن پیوند  دنبال
عملکـرد  . دهنـد  دلیل نوع کاري است کـه انجـام مـی      افزارها به   براي این نوع از نرم    » خزنده«انتخاب نام   . شود  می
افزار خزندة مخصوص بـه   هر موتور جستجو، نرم. ها در یافتن صفحات وب مثل خزیدن در فضاي وب است         آن

منظور از قدرت . آن است» خزندة«عات در هر موتور، کامالً وابسته به قدرت خود را دارد و توانایی بازیابی اطال
گستردگی و عمـق دسترسـی   . باشد کردن پیوندهاي موجود می خزنده، سرعت عمل و دامنۀ فعالیت آن در دنبال   

،  موتـور جـستجو  8هاي خزندة آن بستگی دارد و نمایۀ اطالعات در هر موتور جستجو بیش از هر چیز به ویژگی         
هاي جدید نیز  ها در هر موتور جستجو، بخشی براي معرفی سایت      البته عالوه بر خزنده   . حاصل کار خزنده است   

  . دهند10 سایت مورد نظر خود، آن را به موتور جستجو تحویل9توانند با ارسال نشانی وجود دارد که کاربران می
ر یک پایگاه اطالعـاتی تحـت عنـوان    شده در وب از طریق عملکرد خزنده، د        صفحات بازیابی  :نمایه. 2

بزرگی و روزآمـدي اطالعـات موجـود در    . شوند ذخیره می ) و درواقع یک فایل بزرگ    (» نمایۀ موتور جستجو  «
سـاختار نمایـه، انـدازه و حجـم آن در موتورهـاي      . نمایۀ هر موتور جستجو وابسته به عملکرد خزنـدة آن اسـت       

هـاي یکـسان، نتـایج نـسبتاً متفـاوتی در            ستجو بـا کلیـدواژه    به همین دلیـل جـ     . جستجوي مختلف متفاوت است   
  .موتورهاي گوناگون درپی خواهد داشت

افزار بازیابی است که به جـستجو و      سومین جزء یک موتور جستجو، نرم      11:افزار جستجو در نمایه     نرم. 3
پـردازد و نتـایج     مـی هـاي دریـافتی از طـرف کـاربران        بازیابی اطالعات موجود در فایل نمایه براساس کلیدواژه       

هـاي مـورد نظـر خـود را در بخـش       به بیـان دیگـر، هنگـامی کـه کـاربران کلیـدواژه         . دهد  بازیابی را نمایش می   
هـاي   افتـد جـستجوي نمایـۀ موتـور بـر اسـاس کلیـدواژه        کنند، آنچه اتفاق می جستجوي موتور کاوش وارد می   

تـرین الیـۀ موتورهـاي     کننـد بیرونـی   هده مـی آنچه که کـاربران مـشا    . مذکور است نه جستجوي فضاي اینترنت     
پردازند، درواقع آنچـه   هاي انتخابی خود به جستجو در اینترنت می ها به کمک کلیدواژه وقتی آن. جستجو است 
هاي اینترنتـی ـ    ها را با سایر سایت موتور جستجو است که پیوند آن) نمایۀ(کنند پایگاه اطالعاتی  را جستجو می

  .کنند ـ برقرار می اند ب که قبالً توسط خزنده شناسایی شدهها و صفحات و سایت
 عمل کنند نتیجـۀ جـستجو توسـط    13 و چه عمقی12هاي موتور جستجو با چه تناوب که خزنده  بسته به این  

دلیل تفاوت تناوب و عمق عملکرد خزندة موتورهـاي کـاوش گونـاگون،     کاربر متفاوت خواهد بود، چرا که به  
                                                

6 . Crawler or Spider 
7 . Links 
8 . Index 
9 . URL (Universal Resource Locator) 
10 . Submit 
11 . Query Processor 
12 . Frequency of Crawling 
13 . Depth of Crawling 



باشد و درنتیجـه حاصـل جـستجو در هـر یـک از         ها با هم متفاوت می      شده در نمایۀ آن    حجم و اطالعات ذخیره   
  .ـ هرچند همواره درصدي از همپوشانی بین نتایج بازیابی وجود دارد ها متفاوت خواهد بود آن

  هاي مختلف اینترنت پنهان قسمت
د و همچنـین  افزارهـاي خزنـدة خـو    همانطور که گفتـه شـد موتورهـاي جـستجو براسـاس عملکـرد نـرم               

سازند و از این طریق امکان جستجو  شوند فایل یا پایگاه اطالعاتی خود را می      ها معرفی می    هایی که به آن     سایت
گردنـد و   پایگاه اطالعاتی موتورهاي جـستجو مرتبـاً روزآمـد مـی      . سازند  در اینترنت را براي کاربران فراهم می      

بسته بـه فاصـلۀ روزآمدسـازي    . گردد ها افزوده می  بر حجم آنشوند و مرتباً    ها اضافه می    هاي جدید به آن     سایت
دلیل گـستردگی و پویـایی محـیط وب عمـالً      به. ها در موتورهاي مختلف متفاوت است    ها، اندازة آن    این پایگاه 

هـاي مختلـف یـا بـه بیـان بهتـر منـابع         هیچ موتور جستجویی قادر به پوشاندن تمام وب نیـست و همـواره بخـش      
پس از بیان این مقدمۀ کوتاه . شوند ها گنجانده نمی عددي در اینترنت وجود دارند که در این پایگاه       اطالعاتی مت 
  :شرح زیر خالصه کرد هاي مختلف اینترنت پنهان را به توان بخش اکنون می
  وب تاریک یا وب مات. 1

وب «تخاب عنوان ان. دهد این بخش از اینترنت پنهان، بزرگترین قسمت این فضاي گسترده را تشکیل می
اي قـرار   براي این قسمت به خاطر این اسـت کـه گـویی منـابع اطالعـاتی موجـود در آن در زیـر سـایه            » تاریک
توانـد مـورد    به بیان دیگر، اطالعات موجود در وب تاریـک مـی  . اند اند و از دسترسی کاربران خارج شده  گرفته

دلیل تـأثیر عـواملی کـه در ادامـه      آن نداشته، اما به  کردن    کس تعمدي در مخفی     استفادة عموم قرار گیرد و هیچ     
توانـسته توسـط موتورهـاي جـستجو بازیـابی شـود از حـوزه و قلمـرو             گردد، عمـالً اطالعـاتی کـه مـی          ذکر می 

  :اند از دهندة وب تاریک عبارت اجزاي تشکیل. موتورهاي جستجو دور مانده است
یی کامالً پویا، متغیـر یـا بـه بیـان بهتـر ناپایـدار        محیط وب فضا  14:شده  هاي قطع   وب مرده یا نشانی   . 1ـ1

شـوند و منـابع دیگـري از آن حـذف      هر روز صفحات و منابع مختلفی به این مجموعۀ عظـیم افـزوده مـی     . است
انـد و بـه    از سویی دیگر، صفحاتی در وب وجود دارند که هیچ پیوندي با منابع دیگـر برقـرار نکـرده     . گردند  می

در صورتی که این صفحات به موتورهاي . ها نیستند   موتورهاي جستجو قادر به یافتن آن     هاي    همین دلیل خزنده  
 2000طبق پژوهشی که در سـال  . ها براي موتور جستجو وجود ندارد جستجو معرفی نگردند امکان شناسایی آن    

انـد  تو  درصد کل فضایی اسـت کـه مـی   20انجام شده این مجموعۀ جدامانده از محیط جستجوپذیر وب حدود     
وقفـۀ   دلیـل گـستردگی بـی     البته از آنجا کـه بـه  (Broder, et al. 2000).توسط موتورهاي جستجو نمایه شود

ـ حتی نسبی ـ از حد و مرز ایـن محـیط خیلـی زود      اطالعات موجود در شبکۀ جهانگستر وب هرگونه برآوردي
آنچه که در اینجا بیش از صحت یـا  .  درصد باشد20تواند بیشتر یا کمتر از  شود، این رقم می  کهنه و قدیمی می   

وجود آمده و حجم عظیمی از اطالعات را  اکنون در وب به نادرستی این رقم اهمیت دارد، واقعیتی است که هم    
  .ناپذیر ساخته است براي کاربران، دسترس

افزارهـاي خزنـده    شـد نـرم   همـانطور کـه گفتـه    : تناوب روزآمد سازي نمایـۀ موتورهـاي جـستجو      . 2ـ1
تـوان ایـن   . هـا بـه نمایـۀ موتورهـاي جـستجو را برعهـده دارنـد        لیت شناسایی صفحات جدید و افزودن آن مسئو
ها کندتر  افزارها محدودتر از آن است که بتوانند تمام محیط وب را پوشش دهند و تناوب روزآمدسازي آن نرم

هاي خزنده فرصـت کـافی بـراي    افزار تر، نرم به بیان ساده . از سرعت افزودن اطالعات جدید به محیط وب است        
شوند  حرکت هماهنگ با صفحات جدید را ندارند و بنابراین همواره صفحات جدیدي به محیط وب افزوده می   

                                                
14 . Dead Web or Disconnected URLs 



. ماننـد  دلیل از حـوزة جـستجوي موتورهـا دور مـی     همین اند و به ها واقع نشده که هنوز مورد شناسایی این خزنده    
جو قادر به گسترش حوزة کاوش خود به تمام محـیط وب باشـد       که یک موتور جست     بنابراین، حتی به فرض آن    

اي بین اطالعات واقعی موجـود در وب   ، همواره فاصله)که البته هنوز هیچ موتوري این توانایی یا ادعا را ندارد     (
تواننـد   گاه نمـی  درواقع موتورهاي جستجو هیچ. کند وجود خواهد داشت و آنچه که موتور مذکور جستجو می    

بنـابراین  . تـر هـستند    سرعت افزایش اطالعات به محیط وب حرکت کنند و همیشه چنـدین گـام عقـب             پاي  پابه
ها، همواره بخـشی   اختالف سرعت بین افزودن اطالعات به محیط وب و شناسایی اطالعات جدید توسط خزنده 

  .دهد از اطالعات موجود در وب را در تاریکی وب پنهان قرار می
عمـق  «ر متون مرتبط با موتورهـاي جـستجو اصـطالح دیگـري تحـت عنـوان          د 15:سازي  عمق نمایه . 3ـ1

سـازي صـفحات وب توسـط     ها وجود دارد که بیانگر چگـونگی و عمـق نمایـه          یا عمق عمل خزنده   » سازي  نمایه
توان مالی و فناوري بسیاري از موتورهاي جـستجو هنـوز محـدودتر از آن اسـت کـه           . موتورهاي جستجو است  

بر و  سازي کنند، چرا که این کار فرایندي هزینه ها را نمایه سایت هاي موجود در وب ت و الیهبتوانند تمام صفحا
سازي اتخاذ  بنابراین هر یک از موتورهاي جستجو بسته به میزان توان خود و سیاستی که براي نمایه. دشوار است

درواقـع  » هـا  سـایت  بخـشی از وب  «منظـور از  . کند  شده را نمایه می     هاي شناسایی   سایت  کرده، تنها بخشی از وب    
تـرین   بنابراین، همواره بخشی از اطالعات نهفته در پـایین . سایت است هاي زیرین هر وب  صفحات درونی و الیه   

پس این مسئله نیز دلیل دیگري است که منجـر  . مانند ها از حوزة جستجوي کاربران دور می        سایت  هاي وب   الیه
  .شود یبه ایجاد بخشی از اینترنت پنهان م

دلیل انبوهی فزاینده اطالعات وب معموالً اغلـب       به 16:حداکثر صفحات قابل مرور در نتایج بازیابی      . 4ـ1
شـده را در صـفحات متعـدد     موتورهاي جستجو اطالعات بازیـابی . اند جستجوها با نتایج فراوان در بازیابی همراه    

توانند بسته به سلیقه یا نیاز  البته کاربران می. گیرد  مورد را دربرمی30 یا 20، 10دهند و هر صفحه بین      نمایش می 
  .خود این تعداد را در تنظیمات موتورهاي جستجو کم یا زیاد کنند

دهند که اکثر کاربران تنها صفحات اول یا دوم نتـایج بازیـابی موتورهـاي        هاي گذشته نشان می     پژوهش
 ;Jansen et al. 2000)کننـد   ي مراجعـه مـی  ندرت به صـفحات بعـد   کنند و به هردلیل به جستجو را مرور می

Spink et al, 2001) .  کننـد اطالعـات     خـود سـعی مـی   17بنـدي  گرچه موتورهاي جستجو براساس نظـام رتبـه
تـوان بـه     یک مفهـوم سـاده نیـست و نمـی    18تر را در ابتداي فهرست بازیابی نمایش دهند اما موضوع ربط         مرتبط

کـه همـواره    بـویژه آن . العات منـدرج در یـک مـدرك قـضاوت کـرد     بودن یا نبودن اط  راحتی نسبت به مربوط   
شـده، اطالعـاتی را    تواند براساس معیارهاي تعریـف   قضاوت نهایی دربارة ربط برعهدة کاربر است و سیستم نمی   

اي است که پـرداختن بـه جزئیـات     موضوع ربط بحث بسیار مفصل و پیچیده  . صددرصد مرتبط یا نامرتبط بداند    
گنجد بیان این واقعیت است کـه حتـی    آنچه در حوزة بحث این مقاله می   . حدودة این مقاله است   آن خارج از م   

شده کـه ممکـن اسـت مـرتبط بـا نیـاز کـاربر نیـز باشـد در           در بهترین شرایط همواره بخشی از اطالعات بازیابی      
هـان محـسوب   مانـد و جـزء وب پن   شده توسط موتورهاي جـستجو مـدفون مـی         هاي زیرین صفحات بازیابی     الیه
  .شود می

  وب عمیق. 2
هـاي   ترین و مؤثرترین محمل عنوان یکی از گسترده    پس از گسترش و فراگیري شبکۀ جهانگستر وب به        

                                                
15 . Indexing Depth 
16 . Maximum Number of Viewable Results 
17 . Ranking Policy 
18 . Relevance 



پذیر   منابع خود را از طریق این شبکه دسترس19هاي اطالعات الکترونیکی پیوسته    رسانی، بسیاري از پایگاه     اطالع
هـایی بودنـد کـه قبـل از پیـدایش وب نیـز وجـود داشـتند و خـدمات               این منابع اطالعاتی شامل پایگاه    . ساختند
هاي کوچک و بزرگ، از جمله فهرست  اکنون هزاران مورد از این پایگاه. کردند می اي ارائه رسانی ارزنده اطالع

هـا نظـام    هـر یـک از آن  . پـذیر هـستند   هاي دنیا از طریق شبکۀ وب دسترس  بسیاري از کتابخانه  20پیوستۀ عمومی 
یابی اطالعات خاص خود را دارند و از طریق صفحات جستجوي مبتنی بر وب، اطالعات و مدارك موجـود     باز

هـاي پیوسـته، خـدمات خـود را      هـا و فهرسـت   بعضی از این پایگاه. کنند در پایگاه خود را به کاربران عرضه می   
مـثالً اطالعـات   . کننـد  افت مـی دارند و برخی دیگر در برابر ارائۀ خدمات، هزینۀ اشتراك دری      رایگان عرضه می  

پـذیر اسـت، ولـی در مقابـل، بـسیاري از        به رایگـان دسـترس    21»اریک«موجود در پایگاه اطالعات علوم تربیتی       
تـوجهی دریافـت      هـاي اشـتراك قابـل       هزینـه ) 22»دیـالوگ «مثـل   (هاي اطالعاتی     هاي الکترونیکی و پایگاه     مجله
  .کنند می

انـد و آن،   هـا در یـک موضـوع مـشترك     هـا، همـۀ آن     ت این پایگاه  فارغ از رایگان بودن یا نبودن خدما      
هـا یـک صـفحۀ     هریک از این پایگاه  . ها از حوزة جستجوي موتورهاي جستجو است        بودن مندرجات آن    خارج

نتیجـۀ جـستجوها بـه    . کنـد  ها را براي کاربران فراهم می جستجوي مبتنی بر وب دارند که امکان جستجو در آن      
امـا هریـک از ایـن صـفحات، نتیجـۀ      . آیـد  پذیر از طریق شبکۀ وب به نمـایش درمـی          صورت صفحات دسترس  

هـاي   بنابراین خزنده. اند هایی هستند که توسط کاربران به نظام بازیابی وارد شده           جستجوي مشخص با کلیدواژه   
اي  شت مجموعـه ها را ندارند و درواقع همواره در پـ  کردن مندرجات این پایگاه موتورهاي جستجو توانایی نمایه 
 (Snow, 2000). اند و به درون پایگاه راهی ندارند عظیم از اطالعات متوقف شده

به بیان دیگر، در فضاي گستردة وب، منابع اطالعاتی ارزشمندي در عمق این دریـاي اطالعـات و درون        
مـثالً اگـر فـردي در    . مانند هاي اطالعاتی وجود دارند که از دسترس کاربران موتورهاي جستجو دور می           پایگاه

خـود را تنهـا بـه     جستجوي اطالعاتی دربارة یک موضـوع تخصـصی در زمینـۀ کـشاورزي باشـد و جـستجوي                   
تردید یـا بـه    بی. موتورهاي جستجو محدود کند، درواقع بخشی عظیم از اطالعات مرتبط را از دست داده است          

تر، به احتمال زیاد، اطالعات مرتبط و مفیدي در زمینۀ مذکور در اینترنت وجود دارد اما نهفتـه در   بیان محتاطانه 
هـاي   ها فقط با مراجعۀ مستقیم به پایگـاه  دسترسی به مندرجات آنباشد که    هاي اطالعاتی متعددي می     دل پایگاه 

  23.اطالعاتی مذکور میسر است نه با جستجو از طریق موتورهاي جستجوي عمومی
هـاي   کاربري که درصدد بازیابی چنین اطالعاتی است بایـد ابتـدا از طریـق موتورهـاي جـستجو پایگـاه          

صورت،  درغیراین. ها بپردازد و سپس جداگانه به جستجو در آنکند  مرتبط با موضوع موردنظر خود را شناسایی  
 محدود کرده و از دسترسی به وب 24با جستجو از طریق موتورهاي جستجو حوزة کاوش خود را به وب سطحی

  .عمیق بازمانده است
  26 و وب ملکی25وب خصوصی. 3

 نـوعی خـارج از بحـث    هـاي دیگـر دارد و بـه    گرچه این بخش از اینترنت پنهان تفاوت اساسی با بخـش     
                                                

19 . On-Line 
20 . OPACs 
21 . ERIC 
22 . DIALOG 
23 . General –purpose search engines 
24 . Shallow Web 
25 . Private Web 
26 . Proprietary Web 



اشاره بـه وب خـصوصی و وب ملکـی از    . رسد نظر می اصلی این مقاله است، اما اشارة اجمالی به آن ضروري به          
شـدگی اطالعـات در محـیط اینترنـت نیـز معرفـی شـود و         این جهت ضروري است که انـواع دیگـري از پنهـان    

  .هاي موجود تشریح گردد تفاوت
این . ساسی بین این قسمت از اینترنت پنهان با قسمتهاي دیگر وجود داردطورکه گفته شد، تفاوتی ا همان

باشـد و اطالعـات    بودن اطالعات در این بخش، کامالً تعمدي می شود که مخفی تفاوت اساسی از آنجا ناشی می  
تردید هر شخص حقیقی یا   بی. شود ها محسوب می هاي شخصی و خصوصی افراد یا سازمان   مذکور جزء دارایی  

قوقی این حق را دارد که اطالعات مربوط به خود را که خارج از مسائل عمومی اسـت، بـه نحـوي محافظـت            ح
  .نماید

هاي مختلف صفحات و اطالعاتی در اینترنت دارند که تنها به مـسائل کـاري آن سـازمان و         مثالً سازمان 
نترنـت پنهـان از حـوزة    ایـن بخـش از ای    . شود و حفاظـت از آن ضـرورتی مـسلم اسـت             کارکنان آن مربوط می   

منـابع اطالعـاتی موجـود در وب را کـه     . دسترسی موتورهاي جستجو خارج است و طبیعتاً هم باید خارج باشـد   
هاي مختلفی که در ادامـه ذکـر    باشد و به روش مربوط به مسائل شخصی و خصوصی افراد حقیقی یا حقوقی می    

  .نامند  وب شخصی میشود از دسترس سایر کاربران خارج است، وب خصوصی یا می
هاي اطالعـاتی مبتنـی بـر وب     هاي الکترونیکی و بانک همچنین بعضی از منابع اطالعاتی مثل انواع نشریه 

ها مستلزم پرداخـت حـق اشـتراك و درواقـع خریـد اطالعـات اسـت و جـزء محـصوالت           را که دسترسی به آن    
  .نامند باشد، را وب ملکی می هاي مختلف می شرکت

تواند یک صفحه یا منبع اطالعاتی را از حـوزة وب عمـومی        به انواع سازوکارهایی که می    در اینجا فقط    
این بخش معموالً بـه یکـی از سـه روش    . گردد خارج کند و جزء وب شخصی یا وب ملکی قرار دهد اشاره می 

  :شود زیر ایجاد می
زم استفاده از اسم کاربر و ها مستل صفحاتی که دسترسی به آن: 28 و گذرواژه27استفاده از اسم کاربر . 1ـ3

  .گذرواژه باشد از حوزة جستجوي موتورهاي کاوش خارج هستند
سـازي   هاي موتورهـاي جـستجو را از نمایـه      وجود این فایل، خزنده    : Robots.txtاستفاده از فایل    . 2ـ3

  .دارد وب سایت مذکور بازمی
هاي یک صفحۀ وب، پیامی براي  به مجموعۀ کدnoindexافزودن کد  : noindexاستفاده از کد    . 3ـ3

کنـد و معمـوالً موتورهـاي     سازي صفحۀ مذکور منع می  رود که آن را از نمایه       شمار می   خزندة موتور جستجو به   
 بـه نمایـۀ خـود خـودداري     noindexکنند و از افزودن صفحات محتـوي کـد         جستجو این مسئله را رعایت می     

  .ت معینی را از حوزة جستجوي موتورهاي جستجو خارج کندتواند صفحا بنابراین، این کد نیز می. کنند می
هـاي دیگـر    شود که این بخش خاص از اینترنت پنهان، تفاوت بنیادي با بخش  در اینجا باز هم تأکید می     

قلمرو تاریک اینترنت دارد، چرا کـه ایـن قـسمت آگاهانـه از دسترسـی موتورهـاي جـستجو خـارج شـده؛ در                     
توانـسته جـزء قلمـرو بازیـابی موتورهـاي جـستجو باشـد و عوامـل          نت پنهـان مـی  هاي دیگر اینتر که بخش   حالی

  .ها را خارج از دسترسی کاربران قرار داده است اي، آن ناخواسته
  29اینترنت واقعاً پنهان. 4

دلیل عوامل غیرفنـی   هایی از اینترنت داشت که یا به آنچه تاکنون دربارة اینترنت ذکر شد اشاره به بخش     

                                                
27 . User name 
28 . Password 
29 . Truly Invisible Web 



منظور از عوامل غیرفنی عواملی است که مـثالً  . بود یا بنا به خواست و تمایل صاحبان منابع اطالعات        ایجاد شده   
هاي دیگـري نیـز    اما بخش). مثل حداکثر صفحات قابل رویت در نتایج بازیابی(ها اشاره شد      در وب مات به آن    

ان دیگر در اثر ناکارآمدي ابزارهاي در قلمرو تاریک وب وجود دارند که در اثر مسائل فنی و تکنیکی، یا به بی         
  .اند جستجو، از دسترسی کاربران دور مانده

 هستند و 30»ال ام تی اچ«طور که قبالً گفته شد موتورهاي جستجو اغلب قادر به یافتن اطالعات متنی   همان
کمبود منابع مالی و فنی از دلیل   را یا ندارند یا بهpdfیا swf, ، pppهایی از انواع دیگر نظیر  توانایی بازیابی فایل

 قادر بـه  31»گوگل«حاضر موتور جستجوي معروف  مثالً درحال. اند نظر کرده هاي غیرمتنی صرف  جستجوي فایل 
باشد، اما این امکان در بسیاري دیگر از موتورهاي جستجو هنوز وجود   میpdf و ,pttهاي با پسوند  بازیابی فایل

  . این امکان مجهز نبودبه» گوگل«ندارد و چند سال پیش نیز 
دلیـل محـدودیت تکنولـوژیکی یـا مـالی       بنابراین منابع اطالعاتی متنوعی در وب وجود دارند که تنها به      

  .اند ها و درنتیجه از دسترسی کاربران دور مانده موتورهاي جستجو، از حوزة کاوش آن

  اهمیت اینترنت پنهان
ّی این بخش چیزي بیش از نیمـۀ   که از نظر کم آننخست  . بخش پنهان اینترنت از دو جهت اهمیت دارد       

 یـا  32به بیان دیگر، حجم اطالعات نهفته در اینترنـت پنهـان خیلـی بیـشتر از بخـش سـطحی       . پنهان اینترنت است  
هاي  اطالعات موجود در بخش. که از نظر کیفی نیز این قسمت بسیار داراي اهمیت است دوم آن.  است33آشکار

عمیـق معمـوالً منـابع ارزشـمند و مفیـدي هـستند و         منـابع اطالعـاتی موجـود در وب     مختلف این مجموعه بویژه   
توان بخـش پنهـان اینترنـت را نادیـده      بنابراین، نمی. توانند در بسیاري از موارد پاسخگوي نیاز کاربران باشند      می

 خـود کـاهش   هاي مختلف سطح ناپیدایی در وب را در جستجوهاي     توانند با روش    گرفت، چرا که کاربران می    
  .وري کاوش خود را ارتقا بخشند دهند و از این طریق، بهره

نمـودن کـاربران از وجـود اینترنـت      رسانی، آگاه هاي فعالیت کتابداران و متخصصان اطالع یکی از زمینه 
پنهان است تا به این ترتیب، آنان فرایند جستجوي خود در محیط اینترنت را فقط بـه نتـایج بازیـابی موتورهـاي        

  .ستجو محدود نسازند و نتایج بهتري کسب کنندج

  یابی در اینترنت پنهان اطالع
ترین  مهم. پذیري اطالعات در اینترنت پنهان وجود دارد     راهکارهاي مختلفی براي ارتقاي سطح دسترس     

د متأسفانه بسیاري از کاربران از وجـو . رسانی در مورد وجود قلمرو تاریک وب است      گام در این زمینه، آگاهی    
در بیان بخشی از مشکالت کاربران در هنگام جستجو » پرایس«و » شرمن«. اطالع هستند این بخش از اینترنت بی

بسیاري از کاربران بر این باورنـد کـه تمـام اطالعـات موجـود در وب در حـوزة دسترسـی           «: نویسند  در وب می  
درضـمن  . کننـد   وب را کـاوش مـی   موتورهاي جستجو قرار دارد و همۀ این موتورها نیـز مجموعـۀ یکـسانی از              

اند که شیوة عمل موتورهاي جستجو بـا هـم متفـاوت اسـت و نیـز آنچـه کـه ایـن          معموالً از این نکتۀ مهم غافل     
 & Price)» کننـد بـا آنچـه کـه در زمـان جـستجو در وب وجـود دارد متفـاوت اسـت          موتورهـا جـستجو مـی   

Sherman, 2001 (b)).  
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. تري انجام دهنـد  تر و مطمئن توانند جستجوهاي دقیق  داشته باشند، میاگر کاربران به این مسائل آگاهی    
اسـتفاده از ایـن تـدابیر    . بینـی شـده   وري جستجو در اینترنـت پـیش   تاکنون تدابیر متعددي براي بهبود سطح بهره   

بـه نحـو   عنوان مکمل جستجو از طریق موتورهاي کاوش، میزان بازیابی اطالعات مرتبط مورد نیاز را  تواند به   می
  . اشاره کرد34هاي اطالعاتی موضوعی توان به دروازه از جملۀ این امکانات می. توجهی ارتقا بخشد قابل

از آنجـا  . انـد  هاي اطالعاتی متنوعی طراحی و ساخته شده     هاي علمی، دروازه    تاکنون در بسیاري از رشته    
شـود، معمـوالً منـابع     بداران انجام میها توسط متخصصان موضوعی یا کتا که انتخاب منابع موجود در این سایت   

  .برگزیده از کیفیت و اعتبار خوبی برخوردار هستند
این ابرموتورها خود موتور جستجوي واقعی نیستند    .  است 35روش دیگر، استفاده از اَبرموتورهاي کاوش     

تجو مورد کاوش هاي خود را همزمان توسط چند موتور جس دهند که کلیدواژه بلکه به کاربران این امکان را می
  .ها را یکجا در اختیار داشته باشند قرار دهند و نتایج جستجوي تمام آن

امکان دیگري که اخیراً موردتوجه متخصصان بازیابی اطالعات در وب قرار گرفتـه، اسـتفاده از عوامـل           
س نیـاز  این عوامل هوشمند کـه توانـایی جـستجو، مقایـسه و انتخـاب منـابع اطالعـاتی بـر اسـا            .  است 36هوشمند
پردازند و نتـایج   عنوان کارگزار کاربران در این فضاي گسترده به جستو می        شده توسط کاربر را دارند، به       مطرح

  .دهند ها تحویل می کنند و به آن جستجو را بر این اساس فیلتر می
ی شود با پیـشرفت ابزارهـاي بازیـابی اطالعـات در وب و بهبـود سـواد اطالعـات                 بینی می   طورکلی پیش   به

  . اطالعات در محیط وب کاسته شود37تدریج از سطح ناپیدایی کاربران، به

  نقش آموزش کتابداران در کاهش سطح پنهانی اطالعات
تـوان بـه راحتـی بـراي      مانده در وب پنهـان را مـی   اي از اطالعات مخفی    طورکه گفته شد بخش عمده      همان

ي نفـوذ بـه قلمـرو تاریـک وب، آگـاهی از وجـود آن و       مهمترین راهکار برا . پذیر نمود   کاربران این شبکه دسترس   
تردید اگر کاربران اینترنت تصویر روشنی از نقاط قـوت و ضـعف    بی. یابی در آن است     هاي اطالع   آگاهی از روش  

توانند از این ابزارهاي کـاوش اسـتفاده    ها داشته باشند، بهتر می هاي آن ها و محدودیت    موتورهاي جستجو و توانایی   
  .کنند

توان این  درواقع نمی. هانی اطالعات در اینترنت یک موضوع با حد و مرزهاي مشخص و معلوم نیست           پن
شبکه را به دو بخش نهان و آشکار یا مرئی و نامرئی تقسیم نمود و محدوده و مرز مشخصی بین این دو قـسمت       

، جـزء قلمـرو وب   ممکن است یک منبع اطالعاتی براي یک فرد یا در یک تجربۀ جستجوي مشخص  . قائل شد 
  .پذیر باشد پنهان قرار گیرد و در همان زمان براي کاربر دیگري کامالً دسترس

توان شبکۀ وب را به دو بخش پنهان و آشکار یا روشن  بنابراین تأکید بر این نکته ضروري است که نمی     
اقعیـت اسـت کـه    نمـودن کـاربران بـه ایـن و     آنچه اهمیت دارد آگاه   . و تاریک یا سطحی و عمیق تفکیک کرد       

حـد و مـرز و پیچیـدگی منـابع     . باشـد  کارگیري از موتورهاي جستجو می جستجو در اینترنت فرایندي فراتر از به   
بازیابی بهینۀ اطالعات از . اطالعاتی موجود در این شبکه، فعالً بسی فراتر از حوزة دسترسی موتورهاي مذکور است

محـدودکردن جـستجو بـه حـوزة کـاوش        . ی از ایـن شـبکه اسـت       اینترنت نیازمند ابزارهاي متعـدد و شـناخت کـاف         
  .دسترسی به اطالعات نهفته در اینترنت پنهان خواهد شد موتورهاي جستجو منجر به عدم
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تـرین گـام در جهـت نفـوذ بـه آن اسـت و ایـن         بنابراین، آگاهی از وجود اینترنت پنهان نخستین و مهـم    
  .تقل کنندتوانند به کاربران من آگاهی را کتابداران می

  نتیجه
پنهانی اطالعات در محیط وب به هـر  . هاي موجود این شبکۀ جهانگستر است وب پنهان یکی از واقعیت    

از آنجا . دهد پذیري اطالعات را براي کاربران کاهش می یک از دالیلی که ذکر شد ایجاد شود، سطح دسترس        
بتنی بـر وب جـزء قلمـرو تاریـک آن قـرار دارد      توجهی از منابع اطالعاتی م  ّی و کیفی بخش قابل      که از نظر کم   

  .آگاهی از وجود آن و یافتن راهکارهایی براي بازیابی اطالعات از درون آن کامالً ضروري است
بـا  . پـذیر کـرد   پذیر و جـستجو  توان براي کاربران دسترس اي از این منابع را می       خوشبختانه قسمت عمده  

شد سهم عوامل فنی و تکنیکی در پنهـانی اطالعـات در محـیط اینترنـت     توجه به تعاریفی که در این مقاله ارائه   
هاي  که به نظام به بیان دیگر، نفوذ به درون منابع پنهان در وب بیش از آن   . مراتب کمتر از عوامل غیرفنی است       به

ی بـا همـین   بنـابراین حتـ  .  در بازیـابی اطالعـات وابـسته اسـت      38تر وابسته باشد به جنبۀ کاربرمدار       بازیابی پیچیده 
البتـه از سـوي   . توان سطح پنهانی اطالعات را به نحـو قابـل تـوجهی کـاهش داد      ابزارهاي کاوش موجود نیز می    

هاي چـشمگیر   توان به موفقیت هاي بارز آن می  شود و از نمونه     دیگر بر توانایی موتورهاي جستجو نیز افزوده می       
دهـد و مرتبـاً امکانـات جـستجوي      را گـسترش مـی    اشاره کرد که پیوسته دامنۀ جستجوي خود        » گوگل«موتور  

  .گردد جدیدي به آن افزوده می
هاي اخیر در حوزة بازیابی اطالعات چه در بعد فنـی و چـه از نظـر     ها و پیشرفت   دلیل پژوهش بنابراین، به 

  .شود بینی می رویکرد کاربرمدار، آیندة روشنتري در زمینۀ بازیابی اطالعات در محیط وب پیش
ن حال و با توجه به شرایط موجود منابع اطالعاتی مبتنی بر وب، الزم است به طرق مختلف کاربران           با ای 

پـذیري اطالعـات را    اینترنت را از وجود اینترنت پنهان و اهمیت آن آگاه ساخت و به این ترتیب سطح دسترس    
در . باشـد  کامالً مهم و حیاتی میرسانی در این زمینه     نقش کتابداران و متخصصان اطالع    . براي آنان افزایش داد   

انـد نقـش    حال حاضر صدها دروازة اطالعاتی و راهنماي اینترنتی که توسط کتابـداران طراحـی و سـاخته شـده         
رود که کتابداران ایرانی نیز در این زمینه حـوزة   امید می . کنند  مهمی در بهبود بازیابی اطالعات کاربران ایفا می       

  .هاي بیشتري در این زمینه باشیم شند و در آیندة نزدیک شاهد موفقیتهاي خود را گسترش بخ فعالیت
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