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За останні десятиліття суспільство, в якому ми живемо перетворилося з

індустріального в інформаційне. В зв’язку з цим накопичується колосальний

об’єм інформаційних потоків, який безперервно великими темпами зростає,

ці фактори визначають актуальність та значущість досліджень в області

інформаційного пошуку.

Поняття інформаційного пошуку в інформатиці вперше було

запроваджено в 1947 році американським математиком Келвіном Муерсом:

«Інформаційним пошуком називається деяка послідовність операцій, яка

виконується з метою знаходження документів, що містять певну інформацію

(з подальшою видачею цих документів або їх копій), або з метою видачі

фактичних даних, які дають відповіді на задані питання».

До інформаційного пошуку спонукає інформаційна потреба, виражена

у формі інформаційного запиту.

Мета-пошукова система (також звана метакраулером або мульти-

потоковою системою) - це пошуковий інструмент, який посилає запит

користувача одночасно на декілька пошукових систем, каталогів і, іноді, в

так звану невидиму (приховану) павутину – збори онлайнової інформації, не

проіндексованої традиційними пошуковими системами. Зібравши результати,

мета-пошукова система видаляє дубльовані посилання і, відповідно до свого

алгоритму, об'єднує / ранжує результати в загальному списку. На відміну від

інших пошукових систем та директорій, мета-пошукові системи не мають

особистих баз даних та не реєструють URL-сайтів.



Існує чотири види мета-пошукових систем:

 «Реальні» мета-пошукові системи, які об'єднують / ранжирують

результати на одній сторінці;

 «Псевдо» мета-пошукові системи першого типу, які групують

результати по пошуковим системам на одній довгій сторінці;

 «Псевдо» мета-пошукові системи другого типу, які відкривають для

кожної використовуваної пошукової системи нове вікно;

 Пошукові утиліти – програмні пошукові засоби.

Розглянемо докладніше кожний з видів мета-пошукових систем та

наведемо приклади::

1. «Реальні» мета-пошукові системи одночасно проводять пошук в

основних пошукових системах, узагальнюють результати, видаляють

дубльовані посилання і представляють найбільш підходящі результати,

відповідно до алгоритму. Такими мета-пошуковими системами є: Metaseek,

Query Server, IBoogie, Fazzle (бывший Search Online), Experts Avenue,

InfoGrid, Gimenei та інші;

2. «Псевдо» мета-пошукові системи першого типу відправляють запит

на пошуковики, а потім представляють результати, що згруповано за

пошуковиками в один довгий, легкий для читання список з можливістю

прокручування. Необхідно буди обережним, адже в залежності від того,

скільки ви виберете пошукових систем, час очікування може затягнутися.

Хоча, можливо, комусь ці мета-пошукові системи виявляться корисні.

Такими мета-пошуковими системами є: Mall Agent, qb Search, Better Brain,

My Net Crawler, NBCi, Planet Search (Sherlock Hound), Rede Search,  1 BLINK,

Search Wiz та Search Fid.

3. Існує два типи «Псевдо» мета-пошукових систем другого типу:

 користувач удруковує запит один раз, а потім вибирає пошукові

системи. Для кожної обраної системи буде відкрито нове вікно. Кращі з них:

Multi-Search-Engine, GoGettem, Search Bridge, The Info та Net Depot;



 користувач вибирає пошукову систему, удруковує запит у формулярі

пошукової системи, і тоді відкривається нове вікно. У кожної пошукової

системи свій бланк запиту. Кращі з них: Alpha Seek, Westlaser, Dan's No

Overhead Search Thingy, Express Find та Freeality.

4. Пошукові утиліти (також звані пошуковими додатками робочого

столу) – це файли інструменти мета-пошуку, які шукають у численних

пошукових системах. Результати упорядковуються і ранжуються за

релевантністю, з видаленням повторів. Це не безкоштовні системи, але у

більшості з них є безкоштовна пробна версія. Найпопулярніші з них:

BullsEye, Copernic, LexiBot, WebFerret та WolfBot.

Таким чином, розглянувши мета-пошукові системи можна зробити

висновки про те, що кожна з них має переваги та недоліки.  До переваг

можна віднести, те що мета-пошукові системи економлять досить багато

часу, позбавляючи від необхідності вводити запит до кожної окремої

пошуковій системі. Результати, в більшості випадків - найвищою мірою

релевантні. Мета-пошукові системи можуть використовуватися веб-

майстрами для з'ясування, чи присутній їхній сайт в головних пошукових

системах, які в нього рейтинги і наскільки популярні посилання. Недоліками

є те, що деякі пошукові системи і каталоги не підтримують додаткові

технології пошуку, такі як лапки, в які полягають фрази, або Булеві

оператори, при застосуванні таких технологій в результатах мета-пошукових

систем не будуть присутні результати з таких пошукових систем, або ці

результати будуть невідповідними.
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