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ÖNSÖZ 

Günümüzde çok bir elektronik bilgi 
bilgi 14 bir ikiye lnternet 

bilgiler her 2-3 kat Dünyadaki en zengin 
kütüphanelerden birisi olan Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde 

170 milyon belge World Wide Web'de ise 
herkesin birkaç milyar belge Web' e 
ancak intranetler üzerindeki belgeleri de bu 
rakama dünya üzerindeki her bireye 90 belge 

milyar lnternet her 
gün milyarlarca belge istediklerini bulmaya 

bilgi lnternet 
durumu hortumundan su içmeye kimselere 
benzetilmekted ir. 

lnternet istedikleri bilgilere için zaman 
"arama M ilyarlarca Web 

yarayacak belgeleri bu lmaya 
AltoVisto, Google, Yahoo! gibi arama Web üzerinde bulunan . 
bilgilerin ancak küçük bir dizinleyebilmektedirler. 

söz konusu arama bilgi 
pek yüksek ortaya Arama 

bilgi gereksinimlerini daha iyi 
için neler konusunda performans 

Bu ülkemizde olarak dört Türkçe 
arama motorunun (Arabul, Arama, Netbul ve Superonline) bilgi 

ö lçütlere göre Arama 
yöneltilen türdeki sorulara " ilgili" ve 

"ilgisiz" belgelere dayanarak her arama 
motoru için normalize kapsama, yenilik ve ölü 

sorularda Türkçe karakter 
etki leri ve orama belgeleri 

dizinlemek HTML üst veri belirteçlerinden 
test 

xi 



ÖNSÖZ 

Aroma konusunda yapma 
üniversitede bilgi sistemleri konusunda dersler 

Çok daha bir olarak bu 
ay sürdü. bölümünün 

okuyarak bildiren Dr. Erar'a, 
Total Teknolojisi Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Genel Müdürü Yüksel Çetinkayo'ya ve 
kapak ve yapan Damla Ltd. 

içtenl ikle ederiz. 

YT, YB, HS 
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ÖZET 

Bu Türkçe arama bilgi 
ölçütlere göre Ülkemizde ola rak 

Arabu l, Arama, Netbul ve Superonline arama 
üzerinde türde 1 7 soru için arama ve bu sorulara 

" ilgili" ve "ilgisiz" belgelere dayanarak söz konusu dört 
arama motorunun kesme ve normalize 

Arama dizinlenen 
belgeleri ne kadar ziyaret ettikleri ve 

yer alan "ölü" (yani adreslerin 
Türkçe arama en aranan 

sözcük ("mp3", "oyun", "sex", "erotik" ve "porno") dört arama 
motorunda ve her orama motorunun kapsama ve yenil ik 

Arabu l, Aroma, Netbul ve 
belgeleri dizinlemek "anahtar sözcük", gibi HTML üst 
veri (metadota) iki küçük 
deneyle Kruskol-Wollis ve Mann-Whitney istatistikleri 

arama güncellik, normolize 
kapsama ve yenilik birbirinden olup 

test 
elde edilen belli bu lgular Arabul, 

Aroma, Netbul ve ortalama her belgeden 
birisi ölü içermektedir. Netbul'un ölü 
orama daha Aroma sorular için 
hiç b ir belgeye ya do hiç bir ilg ili belgeye 
ortalama her belgeden ilgisizdir. Arama ortalama 

% 11 (Netbul) ile %28 (Aroma) 
(Superonline %20, Ara bul % 15). Arama, ilk 5 belgede 

Ara bul ve Netbul ' dan daha fazla ilgili belgeye Aroma 
ilgili belgeleri ilk 

gösterme konusunda yeterince çaba sorfetmemektedirler. Arama 
ortalama normolize %20 (Arobul) ile 

%54 (Arama) (Superon line %37, Netbul %30). 
Arama, ilgili belgeleri Arobul'don ve Netbul'don 

xiii 



ÖZET 

daha üst göstermektedir. ile normalize 
gözlenen güçlü pozitif belge 

giderek Arama Web' de 
olarak terimlerin spesifik arama nispeten 
daha az Tek sözcükten ya da "VEYN 

sorularda, ilgisiz belge yüksek 
arama n ispeten daha "VE" 

sorularda ise daha Arama 
daha iyi analiz etmek ve için 

gövdeleme Türkçe arama 
Türkçe karakter sorunu henüz Arama 

Türkçe karakterler aromalarda 
sonuçla r vermektedir. En aranan "mp3", "oyun", "sex", "erotik" ve 
"porno" için kapsama daha yüksekti r. 
Aroma Türkçe aroma Türkiye adresli 
belgeleri/siteleri pek dizinlemedikleri ortaya Türkiye adresli 
belgeleri kapsamada Aroma bir sahiptir. En 
aranan sorularda hemen hemen tüm arama yenilik 

yüksektir. sorulara arama 
ilgili belgelere HTML belgelerinde yer alan "anahtar 
sözcük" ve üst veri (metadata) geçen terimlerin 

arama (Netbul ve Superonline) 
ve bu terimlerden ortaya 

sonunda Türkçe arama bilgi 
için önerilere yer veri lmektedir. 

xiv 



SUMMARY 

Evaluation of lnformation Retrieval Performance of Turkish 
Search Engines 

This is an investigation on the information retrieval performances of 
search engines based on various measures. We searched l 7 queries 
of differing types on four Turkish search engines, namely Ara bul, 
Arama, Netbul and Superonline. We classified each document/Web 
site contained in the retrieval results as being "relevant" or " non-
relevant". Based on this classification, we calculated the precision and 
normalized ranking ratios in various cut-off points for each query run 
on each search engine. We checked the "dead" or "broken" links 
among the retrieval results to determine how often the crawlers of 
search engines visit the sites they index and how often they update 
their indexes, if needed. We found out the coverage and novelty ratios 
of each search engine by searching five keywords that have been the 
most frequently submitted queries to the Turkish search engines. Those 
keywords are "mp3", "oyun" (game), "sex'', "erotik" {erotica) and 
"porno" (porn). By means of two modest experiments, we tested to 
see if Turkish search eng ines make use of index terms that are 
assigned by the authors of Web pages and included under the 
"keywords" and "description" meta tags of HTML documents. Using. 
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney statistics, we tested if up-to-
dateness, precision, normalized ranking, coverage and novelty ratios 
of each search engine differ significantly from each other. 

Major findings of our research are as follows: On the average, one 
in six documents retrieved by search engines was not available due to 
dead or broken links. Netbul retrieved fewer documents with dead or 
broken links than other search engines did. Some search engines 
retrieved no documents (so called "zero retrievals") or no relevant 
documents for some queries. On the averoge, five in six documents 
retrieved were not relevant. Average precision ratios of search engines 
ranged between 11 % (Netbul) and 28% (Arama) (Superonline being 
20% and Arabul 15%). Arama retrieved more relevant documents 
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SUMMARY 

than that of Arabul and Netbul in the first five documents retrieved. 
Search engines do not seem to make every efforts to retrieve ond 
disploy the relevont documents in higher ranks of retrievol results. 
Average normolized ranking rotios of search engines ranged between 
20% (Arabul) and 54% (Arama) (Superonline being 37% and Netbul 
30%). Arama retrieved the relevont documents in higher ranks than 
that of Arabul and Netbul. The strong positive correlation between the 
precision and normalized ranking ratios got weakened as the number 
of documents thot we eva luated increased. Search engines were less 
successful in find ing relevant documents for specific queries or queries 
that contained brood terms. Although non-relevant documents were 
higher in number, search engines were more successful in single-term 
queries or queries with Boolean "OR" operator. The success rate was 
lower for queries with Boolean "AND" operator. Search engines 
seemingly do not use stemming algorithms to better analyze queries 
and to increase retrieval performance. The use of Turkish characters 
such as "ç", "ö", and in queries stili creates problems for Turkish 
search engines as retrieval results differed for such queries. 
Superonline's coverage rate was much higher thon that of other 
search engines for the most frequently seorched queries on the Turkish 
search engines. Except Arama, search engines index fewer 
documents/sites with domoin names ending with ".tr". Arama is the 
indisputable leader in covering documents with Turkish addresses. 
Almost ali search eng ines scored high in novelty ratios for the most 
frequently searched queries. Different search engines tend to retrieve 
different relevant documents for the same queries. For retrievol 
purposes, Netbul and Superon line seem to index and make use of 
metadato fields that ore contained in HTML documents under 
"keywords" and "description" meta tags. 

The research report concludes with some recommendations to 
improve the information retrieval performances of Turkish search 
engines. 



lnternet, iP protokolünü kullanarak bilgisayar birbirine 
dünya bir bilgisayar olarak 

küresel olarak birbirine temelinde 
lnternet fikri, 1962 J.C.R. Licklider savunma 
bir proje (DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency) olarak 

O zamanlar ARPANET olarak lnternet, ilk 
defa 1969 ABD'nin bölgesindeki dört ana 
(Koliforniya Üniversitesinin Los Angeles ve Santa Barbara 
Utah Üniversitesi, ve Stanford Enstitüsü) çevrimiçi (online) 
olarak (Howe, 2001). lnternet, Web belgeleri 1 içerisinde 

bilgileri bir bilgisayardan bir bilgisayara bir 
araç görevini görmektedir. Bilgiler lnternet üzerinde lnternet' e 

olan bilgisayarlar üzerinde lnternet sadece 
bilginin bir bilgisayardan bir bilgisayara 

Amerikan Devleti için lnternet 
sadece ve devlet ile Bu 
amaçlara hizmet etmeyen ticari kadar 

Geçen zaman içinde ticari büyümesi sonucu veri 
Amerikan Ulusal Bilim (NSFNet: National Science 

Foundation Net) olmadan da ülke boyunca ancak 
mümkün lnternet'in ticari amaçlar da dahil tam olarak 

ise 1995 Delphi ile 
lnternet ve hizmetleri daha AOL (American 

On-Line), Prodigy ve CompuServe ile devam Bu 
olarak Amerikan Ulusal Bilim lnternet 

rolü desteklenmesi ve yüksek 
ötesine geçerek, ana okulu-ilkokul (K-12) 

ve yerel halk kütüphanelerinin ve çok 
yüksek hacimli üzerine teknolojik 

Bu Web belgesi, HTML (Hypertext Merkup Longuoge) veya XML (Extended Merkup 
Longuoge) dili ile ve URI (Universol Resource lndicotor) adresine sahip lnternet 
olorok dar 
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desteklenmesine Daha önce de gibi, ABD'de 
askeri alandaki bilgileri transfer etmek 

olan lnternet, günümüzde hemen hemen tüm dünyada 
ve ticaret, spor, bilim, gibi çok 

konulardaki bilgiyi bünyesinde büyük bir bilg i 
sistemine birçok yerinde bulunan her 

ve saydam bir biçimde birbiriyle 
ve sunulan hizmetlerden küresel 

bir halin i (lnternet Society, 2000). 
lnternet üzerinden uygulamalardan üçünü, elektronik 

(e-posta), dosya transfer protokolünü (file transfer protocol) ve 
uzaktan (remote login veya telnet) temel hizmetler 
bölümünde en tarihsel olarak bir 

e-posta bilgi toplumuna giden 
zaman olarak niteleyebiliriz.2 E-posta 

birbirleriyle ve yeni 
bir model Dosya transfer protokolü günümüzde de çok 
olarak ve esas gücünü uzaktan 

Söz konusu iki uygulama bilgisayar 
uzaktan ilk 

lnternet temel olan USENET ve BITNET 
(Because lt 's Time NETwork) da söz etmekte 
yarar görüyoruz. Dünya gönüllü bir olan ve 
UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) protokolü üzerine temel lendirilen 
USENET, Unix sistemini kullanan bi lgisayarlar e-posta 
ve e-postaya elektronik listesi hizmetleri için 

Öte yandan, IBM verilen e-
posta hizmetleri için ise sakla -i let (store-and-forward) protokolüne göre 

BITNET (Bollmann-Sdorra ve Raghavan, 
1993). BITNET ve USENET, lnternet teknolojisinin 

bu 
haber ve listeler bugünkü bilgi toplumunun 

önemli 
lnternet üzerindeki bilgi dizinlenmesinin ilk 

2 E-postoylo ilgili RFC (Request lor Comment) 1969' do 
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Archie (Frank, 1996). Archie hizmeti orijinal olarak lnternet 
üzerindeki kamuya (anonim) FTP bulunan dosya 

taranabilir bir veri olarak (Tennant, Ober ve 
Lipow, 1996). Archie FTP sitelerini periyodik olarak 
var olan isimleri üzerinden dizinleyerek aranabi lir (ya do 
taranabilir) hole archie telnet ile 

(veya bu sunuculara e-posta gönderip) dosya ya 
do program girerek ilgili dosya ya da kamuya 
onbinlerce bilgisayardan hangisi/hangileri üzerinde kolayca 
saptayabilme ve ilgili ftp protokolü kullanarak kendi 

kopyalayabilme (Deutsch, 1992). 
Archie, bilen için kamuya 
FTP taramada bir Ancak 
dizinlenen dosya bazen içerik çok fazla bilgi 
içermeyebi liyordu. hemen hemen her FTP sitesinde 
rastlanabilen ya do olarak 
çok fazla anlam dosya 11readme.txt11

) için 
orama aramalar uzun zaman alabiliyordu. 

Daha sonra mönü bir sistem olan 11gopher11 ortaya 
Gopher, Minnesoto Üniversitesi Bilgi Birimi 
bilgi sistemi {campus-wide informotion system) hedeflenerek 
Gopher'i popüler yapan özellikleri onun mönü 
sunucu-istemci mimarisinde ve sisteminden ve 
platformdan olarak Her bir gopher 
mönü bir lnternet istemcisidir. Gopher birbirleri ile 
döngüsel veya döngüsüz metin ve grafik türündeki bilgi 

Gopher giderek bu uzayda 
yer olan bilgi dizinlenmesi sorununu do beraberinde 
getirdi. Bu sorunun adreslenmesi VERONICA (Very Eosy Rodent-
Oriented Net-wide lndex to Computerized Archives)4 ile 

3 Archie, Unix sisteminde komutu olarak Archie olan 
(sunucu ve istemci üzerinde nedeniyle 

günümüzde Archie'in pratik olarak mümkün 

4 FTP için Archie ne ise Gopher için Veronico odur. 'Arch ive' sesini veren Archie ülkemizde 
de bir çizgi komik karakteridir ve Veronico do onun Archie 

gönderme yapmak için Veronica isminin bilinmektedir. 
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Nevada Üniversitesi VE RONICA, dünyaya 
binlerce Gopher mönüsünde geçen anahtar sözcükleri içeren 

bir veri Gopher gopher mönülerinde geçen 
anahta r sözcükleri VERONICA veri be lirli bir sorgu 
kullanarak arayabilirler. VERONICA, ilgili anahtar sözcük ya da 
sözcüklerin hangi gopher bularak 
bilgi amaçlayan bir sistemdir (Tennant et al., 
1996). Bir Archie ile sadece dosya 
kul lanarak kamuya FTP orama yapabilirken, 
VERONICA ile gopher mönülerinde geçen herhangi bir sözcük ile 
arama yapabi lmektedirler. Mönü seçenekleri genellikle birden fazla 
sözcük bilgiye 
daha 

1989 WAIS {Wide Area lnformation Server), 
metin içerik olarak dizinleyip bunlar üzerinden sorgulamaya 
imkôn veren bir sunucu-istemci sistemid ir {Frank, 1996). 
aroma isteklerini alan WAIS veri arama yapar 
ve gönderirler. WAIS'in Archie ve VERONICA'dan 
birkaç önemli WAIS, bir belgede geçen tüm 
sözcükleri dizin lemekte, hem Boole hem de dil le arama 

olanak arama bel irli ölçütlere 
göre ve ilgili lik geribild irim i {relevance feedback) 

sayesinde ilgili bulunan bir belgeye 
benzeyen belgeleri bulabilmektedir (Tennont et ol., 1996). 

Archie, VERONICA ve WAIS'in günümüzde 
bu uygulamalar, artan lnternet 
sorununu ilk olarak gündeme getiren 

Archie, VERONICA ve WAIS 
günümüz orama giden serüvenin 

lnternet üzerindeki ilk 
Günümüzde e-postodon sonra en lnternet olan 

WWW {World Wide Web) {Berners-Lee, Cai lliou, Groff ve Pollermann, 
1992) ise, 1989 Cenevre'deki Avrupa 

(CERN) WWW, 1992 
lnternet üzerinde dönemlerde lnternet 



tarihinde bir devrim olarak (Kredel, Meuer, 
Schumacher ve Strohmaier, 2000). WWW'nin en önemli Web'e 
bir standart ve daha önce protokolleri 
(telnet, ftp, gopher, vd.) WWW'i kaba HTIP'yi 
(Hyper-Text Transfer Protocol) kullanan lnternet üzerindeki bütün 
kaynaklar ve olarak WWW'i ve 
W3C'nin (World Wide Web Consortium) birisi olan 
Tim Berners-Lee, lnternet'i (network-
accessible) bilgi olarak (Berners-Lee, Ca ill iau, 
Luotonen, Nielsen ve Arthur Secret, 1994). Bu yola 

olursak, lnternet ile hale gelen WWW, adres 
sistemi (Uniform Resource Locator (URL)), protokolü {HTTP) ve 
hiper-metin dilinden (Hyper-Text Markup Language (HTML)) 

bir diye 

5 

WWW kolay arayüzü ve çoklu ortam özellikleri sayesinde 
çok ilgi ve bu sayede çok 
bir bilg i durumuna gelerek Web çevrimiçi 
{online) kütüphanelerini, sanal müzelerini, ürün ve servis 

halka hükümet bilgilerini, 
içerecek ve zamanda FTP, Gopher, ve e-posta gibi 
lnternet hizmetlerine olanak çok bir 
(Gudivada, Raghavan, Grosky ve Kasanagottu, 1997) . Web ve 
lnternet'in büyümesi üç boyutta incelenebilir: lnternet'e 

(host site) ve adreslenebilir Web 
Web' in veriler NUA lnternet 

{http://www.nua.com/surveys/). 
Buna göre lnternet en 4 19 milyon 
lnternet'teki host ise, netsizer elde göre 

an 120 milyon (http://www.netsizer.com/index.html ).5 

lnktomi Corp. ve NEC Enstitüsünün 2000 Ocak 
Web üzerinde l milyar üzerinde belge 

s lnternet'in büyümesi üzerine verilen rakamlar kaynaklar göstermesine ra§men, 
" host", sayfa ve ikinin üssel (exponentio l) büyüme 
hemen hemen hepsi (Koboyoshi ve Tokedo, 2000). 
derlemeyi bunun inceledi§imizde, iki kaynak cinsinden 
önemli gözükmemektedir. 
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(sayfa) (lnktomi Corp., 2000). 6 

rakamlar ve kaynaklarca olarak 
belirtilse bile, büyüme ö lçümünde 
uygunluk host ve Web sayfa her ikiye 

(Kobayashi ve Tokedo, 2000). Daha ilg inç ise 
Web üzerindeki bilgi hacminin 31 1998 tarihi 3 
katri lyon sekizli (tere byte) ve büyüme ise her sekiz 
ayda bir ikiye 

verilen tablo, WWW üzerindeki bilgilere için 
arama o lan Bugün, bilgiyi 
arayabilmek lnternet önemli bir 
yeni ve daha güçlü arama her gün (Jansen, 
1996; Bufi ve Temtanapat, 1997). Dünya genelinde çok 

olan AltoVisto, Yohoo, Google, Excite, Lycos, HotBot, 
Northern Light, MSN Seorch (PC Computing, 1996) vb. gibi arama 

için yöntemler önermek ve arama 
incelemek üzere 

(Lawrence ve Gi les, 1998; Sullivan, 2000: 11 }. Ülkemizde 
de son zamanlarda özellikle popü ler arama 
ilg ili Ancak akademik yönden 
arama ilgi girmesi nispeten 
daha yenidir. AltaVista, Excite, HotBot, lnfoseek ve Northern Light 
arama bu 
alanda ülkemizde ilk birisidir (Soyda !, 2000). 
Benzer son büyük gösteren Türkçe arama 

da Nitekim bu yönde 

6 Web birb irini iki kategoride, derin ve yüzey Web, Derin Web, 
Web üzerinde bulunan ve arama dizinlerinde yer almayan belgelerin 

yüzey Web ise, Web üzerinde bulunan ve oramo dizinlerinde yer alon belgelerin 
o lsun. 2000 Temmuz'do BrightPlonet ince leme 

sonucunda derin Web üzerindeki belge yüzey Web üzerindeki 
belge 500 kal do ha fazlo (Bergmon, 2001 ). BrightPlonet 

incelemelerinde yer olan bir nokta do, her gün yüzey Web'deki belge 1.5 
mi lyon (Bergmon, 2001 ). Bu incelemeler göz önünde bulundurulorok, 2001 

yüzey Web üzerinde bulunan belge l .5 üzerinde, derin Web üzerinde 
bulunan belge da 750 üzerinde söylenebilir. 

7 Bu Kobayashi ve Takeda (2000) lnternet" (http://www.olexo.com/) 
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çabalar gösteri lmektedir (Aslontürk, 2000). Bu 
ülkemizde bell i Türkçe orama 

Arobul, Aroma, Netbul ve Superonline ve bu 
bilg i ölçütlere göre test edilip 

raporunun düzeni 

i lk bölümünde lnternet ve World Wide Web'in 
bilgiler 

bölümde bilg i sistemlerinin temel (d izin 
terimleri , belgeler, sorgular ve ve belli bilgi 

performans ölçütleri ("onma", 
"normolize "kapsama" ve "yenilik" gözden 

üçüncü bölümünde aroma mimari 
dizinleme ve belgeleri gösterme özellikleri, için 
fonksiyonlar ile orama performans 
konusunda bell i 

Dördüncü bölümde ve yöntemi 
Aroma 

deney için orama ve bu 
özellikleri, aroma yönelti len sorular, 
arama ölçümleri ve veri lerin 

analiziyle ilgili bilgiler bu bölümde 
bölümde olarak 

Bu bölümde, Arobu l, Aroma, Netbul ve 
a) belgelerdeki "ölü" 
b) 17 türdeki soru için kesme kaydettikleri 

ve normalize 
c) Türkçe orama en aranan sözcüklerle ilgili 

belgeleri kapsama ve bu sözcüklere 
belgelerin yenilik ve 

8 "Anma (recall) ilgili belge derlemdeki toplom (hem hem 
ilg ili belge (precisio n) ilgili belge toplam 
belge Ri jsbergen, 1979) . Bu terimler Türkçede ilk kez 

Köksal (1 979, 1987) Kütüphanecilik literatüründe için 
"kesin isabet", "anma" için isabeti" terimleri de (Tonla, 1995). Anma ve 

ilgili daha bilgi (2 .5) verilmektedir. 
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d) belgeleri dizinlemek "anahtar sözcük", gibi 
HTML üst veri (metodoto) 

ile ilgili iki küçük deneyin ile ilgili 
bulgular ve dört orama motorunun 
b irbiriyle 

ve son bölümde 
ve aroma ilgili 
önerilere yer 

kaynaklar Kaynakço'do 
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Bir bilgi sisteminin temel bilgi 
muhtemel derlemdeki ilg il i (relevant) belgelerin tümüne 

ilgili da Bir bilgi sisteminin 
belgelere için iki yerine getirilmelidir. 

derleme eklenen her belgenin temel özellikleri geleneksel veya 
otomatik olarak dizinleme 
belirlenmeli ve her belge için ilgili içerik belirteçleri {dizin terimleri) 

Bir belge için söz konusu içerik belirteçleri 
bilg i belgenin temsil etmek üzere 
(surrogates) belgelere verilen bu içerik 
beli rteçlerin i olarak tahmin ed ip sorgu cümlelerini ona göre 

Bir bilg i ifade 
etmek için terimlerle belgeyi temsil eden içerik belirteçleri 
birbiriyle ve belgelere (Tonta, 1995, 1992). 

(Retrieval Rule) olarak izler. 
Maron (1984, s. 155) bu "Herhangi bir 
resmi {formel) sorgu [cümlesi] için bu orama sorgusunda belirlenen 

{records) alt setinde yer alan dizin tümüne 
ve sa lt bu dizin Böylece, b ir bilgi 
sisteminin temel (1) bir belge derlemi {ya da bu 
belgeleri temsil eden içerik belirteçlerini içeren tutanaklar), (2) 

sorgu cümleleri, ve (3) sorgu cümlelerinde 
yer alan terimlerle derlemdeki belgelere verilen terimleri 
ilgi li belgeleri belirlemek için bir 
ortaya 

1 'deki mimaride de üzere, sistemi 
temel bilgi süreçlerini üçer tane ön yüz (front-end) ve arka yüz 
{back-end) çerçevesinde mümkündür. Bu 

kavramlar dikdörtgen, temel süreçler oval, seçenekli süreçler 
ise kesikli oval Ön yüz sistemin 
dünyaya Benzer arka yüz 

saydam olup bilg i süreçleri ile-
Bilg i metin nesneleri ve ön yüz, 
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sorgular, belgeler ve içerik bel irteçleri arka yüz 
Bilg i bir düz metinle dille) ifade gibi 

d izin terimleri ve ("ve", "veya", " ise/ 
vb.) çerçevesinde de Metin nesneleri arka 

planda otomatik dizinleme sürecine ve sonuçta 
belgeler ters dizin (inverted file) düzenlemesi içinde içerik 
belirteçleri ile özne l (subjektif) olarak gösterilirler. Buradaki öznellik 
metin nesnelerinin içerik belirteçleri ile gösteriminin ileride de 

üzere göstermesidir.9 Bunun aksini ise metin 
bilgisi, tarih i, türü, gibi nesnel (ob jektif 

nitelikler) eldeki sorgu ifadesinin belgeler (ve/ 
veya öznel/nesnel nitelikleri) ile 
yani sistemin, belge derlemi (koleksiyonu) içinde sunulan sorgu ifadesi 
ile ilgili belgeleri havuza (formel 

"küme"ye) vermekteyiz. 
belgeler bilg i derecesine göre azalan 

11 

Arka yüz üç temel sonlu nesne küme 
notasyonuna geli rler. Bunlar belgeler, içerik belirteçleri 
(anahtar sözcükler, dizin terimleri12) ve model ne 
olursa olsun, sorgular mutlaka belgeler (ya da belgeleri temsil eden 
içerik belirteçl eri) ile -ki bu (ya 
da denir. l 'de kümeleme (clustering) süreci bir 
anlamda belgeleri ve içerik belirteçlerini 
tek tek özyineli (recursive} o larak temel alan kümeleme süreçleri, 
ad ile ve/ veya uygulanan teknikler 

9 Ne dizinleme ilgili süreç sonucunda elde edilen gösterim (içerik belirteçleri 
kümesi) özneldir. bir bir belgenin birden fazla (ve gösterim olabilir. 
Dizinleme elle ya do otomatik olarak bu 

Kütüphanecilikte bir bilgi ilgil i nesnel niteliklerin (yazar vs.) belirlenmesine 
kataloglama", hangi konu ya do konular belirlenmesine 

ise "ko nu verilmektedir. 

11 bir fonksiyonunun belgeler kümesidir. 

12 belirteçleri", "dizin terimleri" ve "anahtar sözcükler" makale boyunca o larak 
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birbirleri nden gösterebil irler. 13 ki, içerik 
belirteçleri temelinde kümelendirild iklerinde amaç sorgu 

ve yerden kazanç (metin nesnelerinin daha az 
belirteçler ile gösterilmesi) belgelerin 

kümelendirilmesinde amaç sürecinin 
kümelendirilmesinde ise, zaman bir süreç 

olan geribildirim sürecine olan aza ltma ya da geribi ldirim 
sürecini zamanda gib i (Mettrop 
ve Nieuwenhuysen, 2001 )14 , performans daha yüksek olan 
bilg i sistemleri hedefi de güdülebilir (Lee, 1995; 
Bel kin, Kantar, Fox ve Shaw, 1995). 15 belirteçlerinin 
kümelendirilmesinde LSA (Latent Semantic Analysis) 
(Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer ve Harshman, 1990; Foltz, 
1996), belirteçlerin gücünü temel alan 
(Van Rijsbergen, 1979) veya düz kümeleme teknikleri 
(Sa lton, 1989; Salton, Wong ve Yu, 197 6; Sezer, 1999). Oysaki, 

kümelenmesinde sorgu larla ilgili belgelerin derecesi 
temel 

l 'de üzere, tipik bir b ilgi sistemi geribildirim 
sahiptir. Sistem döndürülen belge 

bilgi uzak durumlarda, 

13 de üzere belgelerin kümelendirilmesi aroma 
arayüzü bir olarak önem (Le us ki, 200 l ). Belgeler tek tek 

ilgililik derecesine göre sunulmaz, bunun yerine genellikle iki veyo daha fazla belgeden 
öbekler halinde sunulur. Google arama motoru (www.google.com) olaya benzer 

bir perspektiften bakarak içerik olarak olan fakat sile adreslerine sahip belgeleri eleme 
arko planda kümeleme 

14 kümelendirmede ve ikili tercih basamak inme (steepest 
descenl olgorithm) bilgi süzgeçleme do (Mettrop ve Nieuwenhuysen, 
200 1). 

Günüm üzde popüler o lan üst aroma (meta seorch engines) aroma 
felsefesine J.H. Lee bilgi ile birden 

fazla sorgu ifadesi (Rocchio ve onun ide versiyonu, klasik aroma terimleri 
ve onun vb) kullanarak ölçen 

Spearman korelasyon ile ortalama %30 -35'lik 
rapor Benzer bir N.J. Belkin ve P. Kantor 

(1) bilgi ile olarak birden fazla P-Norm sorgu ifodeleri (Salton, 
fox ve Wu, 1983) (2) INQ UERY bilgi sisteminin (Turtle ve Craft, 199 l ) 
ve delil (orama terimleri} tek bir sorgu ifadesi elde edildi. 
Sistem bu %40 bir önceki rapor 
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geribildirim sürecini daha kaliteli bir belge 16 

elde etmek isteyebil ir. üzere, tipik bir geribildirim 
sürecinde, hata (herhangi bir be lgenin eldeki bilgi ile ilgil i 

sistem ile 
ve bir sü reç boyunca tatmin 

bir düzeye indirgenmesi hedeflenir {Salton ve Buckley, 
1990). 

Bilgi 
D 

Metin 

r-------------------- --------------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

; , 
\ 

" ; 

' 

z 

------ -..... 

Kümeleme ____ .... 

.... -------------- .. ... 
--- ---------

1. Bir bilgi sisteminin mimarisi 

Kümeleme 1 

'.... .,"' .... _____ ___ _ 

Bu bölümde arka yüz eden belgeler, içerik 
bel irteçleri ve sorgular üç alt halinde incelenmekte, 
süreci (ya da daha bil inen ve etkinlik 
ölçümleri 

16 Bir kalitesini belirleyen iki metrik ,daha ö nce anma ve 
Böylece, anma ve yükseltilmesi kalitesinin 

yükseltilmesi ile anlama gelmektedir. 
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2.1 Belirteçleri 

belirteci bir belgenin veya bilgi gösterimi (temsi l 
edilmesi) için Rosgele metinler üzerinden alon 
(domain) içinde olsalar bile ortak elde edebilmek 

mümkün Zaten veri metin) 
üzerinde bir empoze edilebiliyorsa, bu süreç, göre veri 

veya uzman modeller ile daha etkin olarak herhangi 
bir bilgi modeline gerek modellenebil ir. Ele 
bir metin, (bütünlük arz eden) bir bilgi için, buradaki kritik soru 
bu metn in veya belgen in içerik temsil 
Çünkü gerek bu belgeye bir 

belge sürecine belgeleri 
zaman sisteme hol leri ile belgelerin 

belirteç kümesi (surrogate record) halinde kullanma 
görü lür. Bu içerik belirteçlerine anahtar sözcük, üst veri 

(metodoto), dizin te rimi, veya terim gibi odlar verilir. 
l 950'1erin sonunda b ir metn in konusunu belirten sözcükleri 

(metindeki dayanarak) belirlemeye yarayan bir pro -
gram Hans Peter Luhn, anahtar sözcüklerle dizinleme ve 
orama modern olarak bilinmektedir. Luhn ilk kez bir 
makale geçen sözcükleri, her bir dizin lerde 

{entry) olarak yer olgoritmik olarak 
bilg isayarla dizinlemeyi KWIC (Key-Word-in-Context) 
o larak bilinen bu dizinleme türü bibliyografik dizinlerin 

ha len (Svenonius, 2000, s. 28, 44, 
190). 

Her bir dhin terim i belgelerin zaman bütünüyle 
ancak bir yönüyle ifade eder ve bir belge için bir çok dizin terimi 

seçilir. Verilen bir belge için dizin terimlerinin seçilmesi sürecine 
dizin/eme veri lir. Dizinleme süreci kontrol lu veya kontrol edilmeyen 
bir terim (vocobulory) üzerinden elle (monuol) ya do otomatik 
olarak Kontrol lü dizinlemede bir belgeyi temsil 
edecek terimlerin seçimi belli bir konu temel konu 

Bu tarz ile yüksek bir (uniformity) ve 
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kal ite elde etmek mümkündür; fakat dizinlemenin ve maliyetl i 
ve en önemlisi sorgu ifade etmede 

kelime kontrollü sözlükle gereksinimi kontrollü 
dizinlemenin birisidir. 17 konu 

kontrollü sözlüklerle Kongre 
Kütüphanesi Konu Listesi} (Tonta, 1990). 

konu kontrollü 
durumlarda bile dizinleme (indexing consistency) son derece 

(Tonta, 1991). deneysel 
otomatik dizinlemenin kontrollü dizinleme ile elde edilen 

(Yan Rijsbergen, 1979; Salton, 1989). 
Metin sözcük ile bir bilgi sistemi 

sözcük farka sözcük 
diyel im. daha pratik ve olan otomatik dizinleme sözcük 

yol açar. Sözcük 
fark, belge derlemindeki bir belgenin verilen bir sorgu ifadesi i le ilgili 

(ya da daha da olursak her ikisinin de 
kavrama söz konusu 
belgenin elimizdeki sorgu ifadesi ile (ya da 

derecesinin yol açar. 
Bilgi sistemlerinde kapatmak için 

araçlardan birisi de gömülerdir (thesauri). Tipik bir bilgi sistemi 
için gömü, terimlerin belli bir göre düzenlenmesidir 
(Srinivassan, 1992). Gömü, dizinleme ve hizmetlerinde 
terimlerin rehberlik eder. Bilgi sisteminin sorgu 

sürecinde olarak, belgeleri ve sütunda 
(dizin} terimleri (ki bu uygulama oldukça 

ve "ters dizin" olarak bir O 

17 bu sorun, belgelerin tom metinlerinde geçen her kontrol 
edilmeyen bir terim zaman do tom olorok ortadan (Tonla, 
1995). bilgi ifade etmek için terimlerle ilgili belgelerin tam 
metinlerinde geçen !erimler sorgu cümlelerinde geçen terim 

bilgi bulmak istedikleri sorgu cümlelerinde iyi 
Zaten tam olarak ne belki de ilgi li bilgi 

sistemini gerek Bilgi temel paradoksu 
bilgi bulmak için bir Bu paradoks, bir "sözlük" 

bilmeyen (ve birisi olmoyon) bir kimsenin 
benzetilebilir (Blair ve Maron, 1985). 
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zaman, kümeler 
varsayarak, gömünun dizinlemede belirli bir ad 

ibarettir. ise, 
kümeler varsayarak, gömü sorgu 
gelir. o lan her bir terim için verilen bir sorgu belge 

Gömüler, elle ve otomatik olmak üzere iki türlü üreti lirler. Elle gömü 
üretimi insan ile terimler önceden 

terimler, vd.) ve bu gömü 
için Gömü 

de 'A' ve 'B' herhangi iki 
küme olsun. 'A' terimi 'B' teriminden daha dar {narrower) 

ya da 'B' terimi 'A' teri minden daha (broader) 
demek, matematiksel olarak 'B'nin alt kümesi (ya da 

tersi) belirtmektir. Bu tür tek yönlü birbirleriyle 
(dar 

gömü sorgu süzmede de Bu 
tü r bilgi sistemleri kavram sistemler 
olarak da (McCune, Tong, Dean ve Shapiro, 
1985).18 

Otomatik gömü üretimi teknikleri, terimlerin herhangi bir belgede 
birlikte geçme temel Herhangi iki terimin gömü 
alt kümesi içerisinde yer anlamsal o larak 

gelmez; ilgili iki terimin küme içerisinde yer 
demek, ve sistemin verilen derlem bu 

iki terimi istatistiksel olarak biribirinden edememesi demektir. 
Gömü bir bilgi sisteminin (effectiveness) 
olan üzerinde gömünün derleme 
benzer derlemlerde onma %20'1ere 

elde {Sa lton, 1989; Crouch 
ve Yong, 1992; Chen ve Lynch, 1992). Türkçede ise, çok 

18 Ali Alsaffar ve ötekilerinin kavram sistemlerin b ir sürekli (persistent) 
tutmadan Boole (Alsaffar, Deagun, Raghavan ve Sever, 1999) veya vektör (Alsalfar, Deogun, 

Raghavan ve Sever, 2000) sistemlerin üstüne etkin olarak 
ilginçtir. 
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içeren küçük bir derlemde, parametrelere göre üretilen 
gömüler için performans gömü 

ilgili be lge ilg ili belgeleri 
üst (Sezer, 1999). 

2 .2 Belgeler 

Tipik bir bilg i sisteminde belgeler terim ler ile gösteril ir. Verilen bir 
derlem terim geleneksel olarak gibi 

(1) harf olmayan karakterler yer 
(2) tek harfli sözcükler silinir; (3) bütün karakterler küçük 

harfli (4) durma listesinde geçen sözcükler silinir; (5) 
sözcükler gövdelenir (stemming); (6) tek karakterli gövdeler Son 

olarak, istenirse, (6). sonunda elde edilen listedeki 
yüksek sözcükler terim derleme 

ikinci bir durma listes i Ya da, yüksek 
sözcükler, otomatik sözlük bir olarak, 
orta sözcüklerle tamlama (phrase) 
Türkçe gibi sondan eklemeli (agglunative) dillerde gövdelemenin {bir 
sözcükten çekim eklerinin eklerinin bi lgi 
sistemi içindeki önemi Nitekim GÖVDEBUL 
{Duran, 1999) deneylerde anma ve 

gövdeleme sorgulara göre 
ortalama %20 ve %25 (Sezer, 1999). Bu deneylerde 
Türkçeye SMART sistemi (http://ata.cs.hun . 
edu .tr/-km/ arsiv. html). 

Otomatik olarak elde edilen sözcüklere "terim" denir. 
Daha önce de gibi terimler hem belgeleri göstermede hem 
de ifade etmede Bu ikisi bir 
yapmak öncekine belge terimleri ve de sorgu 
terimleri Bir belge teriminin terim belge içinde 
yer bir, aksi takdirde {ikili Bu Boole 

19 Bir ilgili belgelerin derlem içindeki 
20 Tamlamaya orta sözcük kendi terim de yer 



17 

modeli verilir. bir popüler ise vektör 
modellerde tf*idf Burada, (tf) terimin ilgili 
belgede geçme yani terim (term frequency). Terimin 
derlemde belge ise belge (document frequency) 
{df) denir. Terim yüksek olan bir terim zamanda derlem 
içindeki be lgelerde de geçiyorsa, ilgili terimin edici 

veya be lge içindeki terimlere göre göreceli 
Bir terimin terim (yani ilgili bir belgede geçme 

yüksek ve derlemdeki belgelerde geçme o terimin 
göreceli yüksek Bu için devrik belge 

(inverse document frequency) (idf) "idf" 
parametresi terimin belge azalan özell iktedir. Tipik bir idf 
parametresi log(N! df)'dir. Burada N, derlemdeki toplam belge 
dfi, j. terimin belge ti teriminin D i belgesi için wii ile 
gösterilirse, w.. 

'I 

wij=tf/ log(N/ df) (1) 

formü lü ile df , t. teriminin belge tf., t. 
1 / / 

teriminin D; be lgesinde geçme (terim ve N derlemdeki 
toplam belge 

Terimler birbirleri ile belirli bir gibi belgeler 
de kümelere (clusters} bölünebilirler. Buradaki ideal amaç ise, belge 
arama anma sabit tutarak, küçültmektir. Belgeleri 
kümeleme süreci, be lgeler birbiri ile benzer 
kümelenmesi ile en alt düzeyde Daha sonra kümeler birbiri ile 

bir üst seviyede küme lenir. Bu tek bir küme 
ka lana dek sürer. sorgu en üst düzeyden 

21 Vektör modelinde sorgular ve belgeler terim vektörleri biçiminde ele 't' tane 
terimin bir derlemde, i. belge, 
01 = (owo;r .. oJ, 
ve j . sorgu , 

.,q;) 
biçiminde gösterilir. Burada o;1 k teriminin D1 belgesi ve Q i sorgusu içindeki görecel i 

22 metodunda terimlerin göreceli önem tf•;df metodu ile birlikte terim 
ve bu terimlerin gösteren da 

(Salton ve Buckley, 1988). 
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kümelerle ve en ilg ili bulunan küme yönünde 
ilerlenir. Literatürde bu kümeleme (hierarchical 
clustering) denir (Yan Rijsbergen, 1979) . Bu arama 

büyük bir 'directory search' (rehber arama) 
Kavram bir arama motoru olan 

Excite'da (http://www.excite.com) ise, rehber aramaya ek olarak, 
(broad) arama düz (flat) olarak kümelendirilerek 

Böylece sorgusunu daraltmada ya do 'rafine' 
etmede bloklardan biri veya devam ederek bi lgi 

istenilen düzeyde tatmin edebilmekted ir.23 

2.3 Sorgular 

Bir sorgu, bilgi resmi (formol) olarak 
belirtilmesidir. çok biçimlerde bir sorguyu ifade 
edebil ir. 

Arama terimleri (ya do sözcükleri) Boole ile 
(Sa lton, 1989; Yan Rijsbergen, 1979). Boole ve (and), ya da 
(or) ve (and not)'dir. 'Ye' ile terimlerin hepsini 
içeren belgeler, 'ya do' ile terim lerden en az birini 
içeren belgeler, ile terimi içermeyen belgeler 

yer alabilirler. 
dil i le sorgu belirleyebilir. sorgu 

metni , Bölüm 2 .2'de veri len tip ik bir dizin leme sürecinde 
gibi, arama terimleri sorgu vektörüne çevri lir. Sorgu vektörü 

aroma terimlerini tf*idf 
gibi , basit bir ikili 

kümesi ile (bir arama terimi ilgili sorgu vektöründe ya 
ya da yoktur, fakat her ikisi o lamaz). dilde girilen 

sorgu larda ise terim lerin belgede bulunma yoktur. 
Belgenin, bilg i ile ilgili olma derecesi, sorgu 

23 Bu tür arayüzleri ile ilgilenen okuyucuya 'Light House' (http://www.lighthouse.org) 
verebiliriz (leuski, 2001). Bu araç, bir orama motoru döndürülen belgeleri iki 

boyutlu kümelendirerek bir veya grup 
etiketleri ile birlikte 
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terimlerinin ne ile 
sorguda geçen terimlerin içeren bir belge bu en iyi 
belgedir. Ancak bir belgenin yer için sorgu 
cümlesinde geçen tüm terimleri içermesi gerekmeyebilir. 

verilen bir (threshold) belgeler de 
yer alabilir. bir bilgi 
%80 veya daha fazla benzerlik gösteren belgeleri görmek 

isteyebilir. 
modeli arama terimlerini, geribildirim ile ilgili 

belgelerde bulunabilme temel alarak 
belge terimleri ise ikili sahiptirler (Robertson ve Jones, 197 6; 
Crestani, Lalmas, Van Rijsbergen ve Campbell, 1998). Bu modelde, 
sorgu arama sözcüklerinin bir listesi olarak ya da 
dilde ifade edilir. Sistem döndürülen belge 

bilgi uzak durumlarda, 
gerib ildirim sürecini daha kaliteli bir belge 

elde etmek isteyebilir. Bu sürece geribildirim süreci denir (Salton ve 
Buckley, 1990). Geribildirim sürecinde, 
belgeleri ilgil il ik düzeylerine göre Bu 
temel düzeltilmeye (daha 

En basit ve en çok 
düzeyi, ilgili ve ilgisiz olmak üzere ikilidir (çok düzeyli 

geribildirim için bkz. Wong, Ziarko, Raghavan ve Wong (1989); 
Bollmann-Sdorra, Raghavan ve Sever (1999) . Hangi teknik 

(classifiers), pozitif ve negatif 
örnekleri içeren belirli bir belge kümesi üzerinden 

süreci). Anma ve 
daha kaliteli yeni bir ise arama 
sözcüklerinin yeniden elde edilir (tümdengel im 
süreci) (Wong ve Yao, 1990). 24 

sisteme sunulan bilgiler sorgu ifadesi içinde yer 
alan bir arama terimi eldeki belgede yer belgenin ilg ili 
olabilme Bayes modeli (Duda ve Hart, 1973) üzerinde 

2' Göz önünden gereken husus, geri bildirim sürecinin modelinden 
o lup herhangi birine (plug-in} 
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Bu arama 
teriminin yeni 

Kavram model ler ise bilgi kura llar 
biçiminde ifade eder (Alsaffar et al., 2000, 1999; McCune et al., 
1985). Ana alt bir üst 
birbirleri ile 've' ile gibi 'veya' ile de 

belge (<kavram_l >ve <kavram_2>) 
veya <kavram_3>) içeriyorsa o zaman <ana kavram> belgede 
geçiyor demektir). Bir alt kavram, bir üst belirl i bir inanç 
derecesiyle belirleyebil ir (Alsaffar et al., 2000). Bu yönüyle arama 
terim leri, yani belgede (l iteral) olarak yer istenen somut 
kavramlar) Kavram, vektör, ve 
Boole modeller köprü P-Norm cümlecikleri ile 
kurulab ilir (Alsaffar et al., 2000; Salton et a l., 1983; Akal, 2000). 

vektör modeli içinde Boole modeli sorgu dilinin 
konusundaki ilginç bir için okuyucu (Wong et al., 1989) no'lu 
analitik gözden geçirebili r. 

2.4 

Sorgu cümlesindeki terimlerle dizin terim leri olup 
belirlenebilir. Blair 

(1 990) 12 fonksiyonunu o larak incelemektedir. 26 

Bu fonksiyonlar kabaca üç grup olarak 
l) Sorgu ve dizin terimlerinin n-boyutlu bir uzaydaki vektörler 

olarak ve vektör 
fonksiyonu; 

2) Sorgu ve dizin terimleri kesin (exact match) 
gerektiren ve 

3) Sorgu ve dizin terimlerinin göre 

25 modeli içinde bu gibidir: (1) terimlerin ilgili belgelerdeki 
ve ilgisiz belgelerdeki birbirinden (2) belge terimleri ikili sahiptirler 
(Salton, 1989; Van Rqsbergen, 1979; Crestani et al., 1998) . 

26 Blair'in olarak bir özeti için bkz. (Tonta, 1995). 



söz konusu üç gruptaki resmi 
verilmektedir. 
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Daha önce bir bilgi sisteminde üç ana nesne kümesi 
Bunlar içerik be lirteçleri {veya 

terimler}, belgeler ve Terimler hem hem de 
belgeleri göstermede için, vektör modelinde pratik 
olarak sorgular ve belgeler terim bir nokta olarak görülebilir 
(ve bu Bu her iki noktadan geçen 

(distinct} iki vektör (belge vektörü ve sorgu vektörü} Bu 
iki vektörün vektöre! -ki iki vektör kosinüsüne 

kosinüs o larak da bil inir- ya do skalar 
-iç olarak da bi linir- sorgu-belge 

derecesini verebilir. Bu 

(D,,Q.} = "I/ o/ qsi (2) 

Vektör (D,,Q.} = (L.1 o/ qJl("I/(o,)2 * "L'(q.)2)112 (3) 

Formüllerde D belge vektörünü, Q sorgu vektörünü, a . ve q . ise i. 
r s n s' 

ögenin, belge vektörü D, ve sorgu vektörü Q
5
'teki 

temsil etmektedir. 
Boole model inde bir belge veya sorgu, terimler kümesinin bir alt 

kümesi o larak Bu durumda, iki küme (sorgu-belge} 
derecesi fonksiyonunun 

Jaccard eldeki iki küme 
(D,= {d,,,d,7 .. . ,d) ve Q,={qs1'qs2, ... ,q

51
}) 

ve rir. yandan Oice ise D, ve Q
5 

kümeleri 
ortalama büyüklükleriyle her iki 

resmi 

Jaccard (D,, Q) = 1 (D, x Q) 1 /I (D, + Q) 1 (4) 

Oice (D,, Q) = 2* l (D xQJl/(ID I + lol) (5) r s r s 

27 Terim modellemede [belgelerin ve gösterimi, (sorgu-
belge) ve kendi içlerindeki (belge-belge, sorgu-sorgu) paradoks durumlar Bollmonn-
Sdorra ve (1 993) ilginç analitik daha olarak incelenmektedir. 
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model inde ise, daha önce de üzere, sorgu 
terimleri, geribildirim ile ilg ili belgelerde bu lunabilme 

temel belge terimleri ise genellikle 
ikil i Terimlerin ilgili belgelerde ve ilgisiz belgelerde 

birbirinden Daha ileri 
giderek, herhangi bir t; belge terim için 
öncel (a priori) göz önünde 

P = (a .= 1: ilgili(Q )) ve 
" s 

q .=(a .=O: ilgisiz(Q )). 
n " s 

Burada ilgili(Q.) ve ilgisiz(Q.) verilen bir Q, sorgu ifadesi için 
ilgili ve ilg isiz belgeleri döndüren fonksiyonlar olsun. O 

zaman, kolayca gibi, P; eldeki belgenin ilgili halinde 
t/nin 1 olma ve q; eldeki belgenin ilg isiz durumunda 
t/nin O olma verir. fonksiyonu 
(eldeki Q, sorgusuna göre derlem içindeki D, belgesinin 

sistemin hata yapma en aza ve 
bu anlamda optimal (Robertson ve Jones, 1976; 
Crestani et al. , 1998): 

Fonksiyonu (D,:Q): t; log((p;*(J-q))/(q;.(1-p))) . (6) 

P; ve q; Q, sorgusu için döndürülen 
üzerindeki tahmin edili r. Ancak 
geribildirim üzerinden öncel (p; ve q) tahmin etmek 
pratik 29 

28 modelinde (IBEM) (Robertson ve Jones, 1976) göz önünde bulundurulan 
terimlerin (ilgil i ve ilgisiz) belgeler içindeki birbirlerinden 

bir gerekçesi i le Bununla 
birlikte, Cooper (1995) yukarda verilen IBEM'de ihtiyaç ve 
onun daha güçsüz versiyonu alon yeterli 

(linked dependence) gibi bir belgenin ilgili ve 
ilgisiz olma onu terimlerin ilgili ve ilg isiz olma 

tek tek 
29 Tahmin için yöntemler Yu ve Lee'nin (1986) belge 

terimlerinin ikil yerine kesikli durumunda 
fonksiyonu için Yu ve Lee'nin (1986) ve Bollmann-Sdorro ve 

( 1999) 
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Son olarak, her bir döndürülen belgeyi 
kesikli da yarar 
görüyoruz: 

• döndürülen belgeler en benzer be lge en üstte olacak 

• En benzer belgeler ilk dönen belgeler için en 
iyi 'n' belge döndürülerek 

• en iyi dönen belge direkt 
geribildirim olarak 

2.5 Etkinlik 

Bilgi sistemlerinin tipik olarak anma, ve posa 
{ya da alarm) ölçütleri ile ölçülür. Bu ölçütlerin 
Tablo l 'de gösterilen ikili tablosu Bu tablo her bir 
sorgu için tablonun 'ikili 

nedeni, sistemin bilgi sü recindeki tipik 
bir ikili göstermesidir (eldeki sorgu ile 

belge ya ilgil idir ya da ilgisizdir). tablosunda 
her bir hücre ilgili ve sütunun gösterir. 1a1 

sistem ve ilgili {relevant) belge 
'b' sistem ancak ilgisiz 

{"false drops") belge 'a+b' ilgili ya da ilgisiz toplam 
belge 'a+c' ise bir sorguya ya da 
derlemdeki toplam ilgili belge verir. ölçütlere veya 
hedeflere göre etkinlik ölçütleri bu tabloya 

Burada çok iyi bilinen anma, ve posa 
yer verilecektir. Anma, kimi zaman hedefi vurma olarak da 

sistem ilgili belgelerin {a) derlemdeki 
toplam ilgili belgelere (a + c) verir.30 sistem 

ilgili belgelerin {o) yer alan {ilg ili ve ilgisiz) 

30 belgenin i lgili dahil edilmesinin 
Pr(P--7R), anma ile tahmin edilir. 
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toplam belgelere (a+b) verir.3 1 Anma ve O 
ile 1 Anma ve ne kadar 
yüksek olursa bir bilgi sisteminin de o kadar yüksek 

kabul edilmektedir (Salton, 1989). Posa ise, sistem 
ilgili (b) fakat gerçekte ilg isiz olan belgelerin 
toplam ilgisiz belgelere (b+d) verir.32 Bu oran "bir sistemin 
ilgisiz belgeleri ne derece olarak ölçer" (Blair, 
1990,s.116). 

Tablo 1. tablosu 

(P) (-,P) 

(R) a b a+b 

(-,R) c d c+d 

a+c b +d a+b + c+ d 

Bir sistemin anma ve ile ifade 
edilir.33 Tabi bu her bir sorgu kesin 

gibi, belirli sorgular üzerinden mikro ya da makro 
ortalamalar da hesaplanabilir. Mikro ortalamada 
makro ortalamada ise aritmetik 
bir arama motoruna iki soru 

belgeden ikisi i lgili bulunsun, ikincisinde ise 1 O belgeden 
birisi ilgili bulunsun. Bu iki soru için mikro ortalama yöntemi 

ortalama %20 ((2+ 1)/ (5+ 10)=3/ 
15 = 0,2), makro ortalama yöntemi %25 ((2/ 5) + (1 / 1 O)/ 

31 belgenin dahi l bilgisi belgenin ilgil i olma 
Pr(R-)P), ile tahmin edilir. 

32 belgen in ilgisiz bilgisi belgenin dahil edilmesi 
posa ile tahmin edilir. Aroma (ya do genelde derlemdeki belge 

yüksek bilg i sistemlerinde) posa 
Çünkü yüz milyonlarca belge üzerinde orama Web posa 

hemen hemen hep 

33 Anma, ve alarm için bkz. (Van Rijsbergen, 1979). 
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2}=(0,4+0, l }/2=0,5/2=0,25) olarak bulunur. 
Mikro orta lama yöntemi belgelere, makro ortalama yöntemi 

sorgu lara verir. Bir makro ortalama, sistemin tipik 
bir için tahmini temsil ederken, mikro ortalama 
derlemde çok ilgili belge bulunan sorgulara fazla 

verir (Rocchio, 1971 ). 
Blair'in (1990, s. 73-7 4) de gibi, bi lg i temelde 

bir süreci bilgi sistemlerindeki 
belgelere için hemen hemen her aramada ilgi li 
belgelerin oranlarda ilgisiz belgelere de 

Ancak ideal bir bilgi sistemi ilgili belgelerin 
tümüne ilgili belgelere üzere, 

yer alan ilgili ve ilgisiz belge 
fakat kimi zaman sistemin 

sahip ilgili ve/veya önemli34 olan belgeleri en 
iyi ön plana seçmesi istenebilir (Kobayashi ve 
Takeda, 2000). Bu durumu örnek (Tablo 2) ile 

Tablo 2. Normalize 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
EÇl + + + + + 
EÇ2 + + + + + 
EÇ3 + + + + + 

Yukardaki tabloda'+' ve'-' ilgili ve ilgisiz belgeleri; EÇl , 
EÇ2 ve EÇ3 bilgi için ifade edilen üç sorgu ifadesi ile 

döndürülen olsunlar. 'DK' ile gösterel im. 
O zaman, fakat göz 

her üçünün farkederiz (her üç 
boyutunun durumlarda tipik olarak 

ortaya 
3
' Popüler olan belgelere veren 'hub' sayfalara veya kendileri popüler olan sayfalara 

(authoritative) önemli sayfalar vermekteyiz. 
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önemli birisini, 
ilgil i belgelerin 

üst yer arama tercih 
etmeleri Çünkü daha az çaba sarfederek 
ilgil i belgelere arama daha 

Öte yandan, bir ilgisiz belgelerin en 
üst yer buna ilgili belgelerin ya hiç yer 

ya da en sonunda arama 
arama yapmaktan vazgeçirebili r. 

Bu metrik gözetilerek ölçüte "normalize 
veri lmektedir. elde ed ilen en ilgili 

belgenin ilk i lgi lilik derecelerine göre 
belgelerin de izleyen yer demektir. Normalize 
(Snorm) elde edilen olarak bir bilgi 

sisteminin ölçmektedir (Yao, 1995). Normalize 
için formül 

ve rilmektedir. 

( s+ -s-) Snorm : (.1.)= 2 1 + s+ 
max 

(7) 

Bu formülde: 
,1. : 
s+ : ilgili belgelerin ilgisiz belgelerin önünde 

yer belge çiftleri 
s- : ilgisiz be lgelerin ilgili belgelerin önünde 

yer belge çiftleri ve 
s+ : mümkün olan en fazla 

( s+ 20 kabul ederek) devam max 
edecek olursak: 

Snorm{EÇl} = l /2{1 +(20-0)/20) = l; 
Snorm(EÇ2) = 1/2(1 +(0-20)/20) = O; ve 

Snorm{EÇ3) = 1/2{1 +(13 -9)/20) = 0.6 



elde ederiz .. Bir 
normalize 

bakarak bu üç arama sonucundan ilkini tercih 
kolayca söylenebilir. 
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Elde edilen dikkatle normalize 
ilgisiz belgeleri bir reddetmeyen {yani 

alarm" veren) bilgi sistemlerini görülecektir. 
Normalize bir tüm ilgil i belgelerin ve salt 
ilgili belgelerin yer "ideal i le 
derlemdeki tüm ilgisiz belgelerin ilg ili belgelerin de 

en sonunda yer "en kötü 
belirli bir an lam yüklemeye söylenebilir. 

Birkaç ilgili belgeye isteyen 
normolize önemli olabilir. Öte yandan, 

orama yapan belli bir konuda 
tüm belgelere isteyen ya da belli bir 

konuda daha önce herhangi bir belge bilg i 
sistemi isteyen patent 

normal ize itibar etmeyebilirler. Nor-
malize bir bilgi sisteminin ölçmede 
tek bir ölçüt o larak da, ilg ili belgelere 
sürekl i ilk bilgi sistemlerinin göre 
performans yönünden daha etkin sistemler kabul etmek 
gerekmektedir. 

Bilgi sistemlerinin ölçmede "kapsama" 
ve "yenilik" da söz etmekte yarar Kapsama 

(coverage ratio), ve daha önceden ilgili 
belge ilg ili bil inen toplam belge 
Yenilik {novelty ratio) ve 

daha önce ilgili belgelerin ilgili be lgelere 
(Korfhage, 1997, s. 198). Kapsama ve yenilik hesaplamak 
için formüller 

35 bilgi sistemleri bir sorgu derlemdeki tüm belgelere 
genellikle izin vermez. 
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(8) 

(9) 

Formü llerde U, daha önceden ilgili belgelerin 
setini, IRkl ve ilgil i önceden 
belge IR,, 1 ise ve daha önceden 
ilgili belgelerin ifade etmektedir. 36 

konuda toplam 15 ilgili belge (U) 
Sistem, sorusuna toplam l O ilgili 

belgeye ve bunlardan 4'ü ( IRk l ) daha önceden 
belgeler olursa kapsama 4/15 olur (!Rk l / U). 

kullanacak olursak, ilgili belgeler daha 
önceden 6 belge t!R

11
! ). yenilik 

6/1 O olur (Korfhage, 1997, s. 198). Yüksek kapsama 
sistemin, görmek belgelerin yüksek 
yenilik ise sistemin, daha önceden yeni 
belgelere gelmektedir. 

gerçekte daha önceden belgelerle ilgili 
yüksek yenilik tercih edilir (Korfhage, 

1997, s. 198). 

36 Formül için bkz. http://home.himolde.no;-molko- /in350/c4y00.html. 



3 ARAMA MOTORLAR! 

Arama son elli olan bilgi 
sistemlerini temel Bununla birlikte, arama 
gerek mimari gerekse özellikleri bilgi 
sistemlerinden gösterir. Bu bölümde arama 

hem mimari hem de bilgi ler 
verilmekte ve geleneksel bi lgi sistemleriyle arama 

yönlere dikkat çekilerek, konuyla ilgili literatür 
incelenmektedir. 

3.1 Mimari 

Arama esas birisi, Web üzerindeki herhangi 
bir sitenin yerel diske indirilmesini sörfçüsü (network 
surfer) gören bir robottur (web crawler, spider). Tipik bir 
robotun genel görünümü 2'de 

URL 

Gezilecek 
URL'lcr 

Belgeler 

HTIP 
Yükle 

Hyperlink 

Gezilen ve 
gezilecek olan 

URL'lcr 

2. Robotun görünümü 

Hypcrlink 
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Robot, hafif üç alt modülden yükleyici 
(downloader), (extractor) ve (parser). Yükleyici, bir 

adresi (seed node, root node) ile Yükleyici 
gezilecek URL'.ler (Uniform Resource Locator) adresleri 
önce-enlemesine (breadth-first) Yükleyici 
belgeleri HTTP protokolünü kullanarak getirir ve belgeleri 

iletir. ya da geçersiz tespit 
edilmesi, bu ziyaret edilmek istenmesi durumunda, Web 
sunucusundan gelen hata ileti leri gelen 
belge içerisinde <o href=" ... "> ya do < frame src=" ... "> biçimindeki 
HTML (Graham, 1997) göreli URL'.leri tam 
URL adreslerine çevirir. Belge içindeki tam URL adresleri için herhangi 
bir gelen URL adresi gezilecek URL'. ler 

önce bir döngüye girilip kilitlenme durumu 
diye o ana kadar gezilen URL'.ler ile Bu 

gezilecek URL olarak verilen 
URL ile alan (domain name) da kontrol 
edi lir. a lon URL'.ler ziyaret edilmez. Böylece 
robotun sadece istenen bir sitedeki belgeleri getirmesi olur. 

sonunda, getirilen belgeler yerel olarak 
verilen URL için URL'.lerin listesi ve 
ilinge (topology) bi lgisi o larak verilmektedir. bilgisi, getirilen 
belgede referans veri len tam URL adreslerinin listesini içermektedir. Bu 
tür ilingesel bilgiler bir elektronik katalogda dizinlenecek 
tespitinde (Deogun, Sever ve Roghovon, 
1998). 

Robotun her orama ikinci olan 
"veri kaydedilir. Aroma motorunun bir ise 
"ajan" olarak aroma motoru Bu 

31 Web düzeyinde yeni çekirdek (seed) adreslerin elde bilgisi literatür 
elde Fakat bu konudaki güvenilir çözüm, herhangi bir sitedeki Web 

elde ed ilen sile bir veri sonradan 
üzere (distincl) olarak Arama lnternet'teki yeni 

sörfü tespit gibi, bu arama 
motoruyla kurup, aroma motorunu sayfadan haberdar edebilmektedirler (Gardan ve 
Pathok, 1999). Arama genelde eldeki siteleri düzenli ziyaret edip her site 
ile ilgili tespit eder (Sullivan, 2000). 
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dizinde olan milyonlarca sayfa içinden en ilgili 
siteleri eleyerek (genelde) ilgililik derecelerine 

göre (Sullivan, 2001 ). 
Web basit programlar Web üzerinde 

bulunan milyonlarca hizmetine sunmak ve 
aranan bilgiye kolay ve bir 

Hatta zaman zaman site sahibinin 
materyalleri de otomatik ve bir 

Bu yüzden birçok robot gayri resmi 
protokolü"ne (robots exclusion protocol) göre 

kurallar kümesi dahilinde hareket etmek zorunda 
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'AbachoBOT"'dan "ZyBorg"'a kadar bu robotlar 
tüm popüler arama 
lnktomi "Slurp", AltaVista "Scooter", Google ise "Googlebot" 

arama amaçlar için 
birden fazla robot da yeni bulmak 
için bir robot, sayfa kontrol etmek için bir robot 

Ama bu tümü arama için 
Kimi robotlar sayfa olup 

kontrol etmekte (link checker), kimisi sayfa 
denetlemekte (page change monitors), kimisi HTML kodunun 

ve standartlara kontrol etmekte 
(validators), kimisi FTP istemcisi (FTP client) o larak indirilecek olan 

yönetiminde, kimisi de sayfa ziyaretlerinde (web browser) 

3.2 Dizinleme 

Dizinlemede ve ilgili belgeleri saklamada arama 
tipik sorunlar ile bilgi sistemlerinin çözmesi 

gereken sorunlar birbirinden Bu tür sorunlar, ki bu alt 
bölümün gerisinde ve kendine özgü 
çözümleri gerekli 

Bilgi siste mlerinde dizinlenecek belgeler (statik). 
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bir bir belge bir defa dizinlendikten sonra bir daha 
dizinleme tabi tutulmaz. Halbuki Web tahmini 
olarak orta lama 75 gün (Brake, 200 1 ). 
Kahle, tahminlere göre Web her ay 

(Kahle, 1"996), lnternet bir (l ink) 
ortalama ömrünün 44 gün belirtmektedir (Kah le, 1997).38 

Web'deki belgelerden örneklem seçilerek ve 120 hafta süren 
bir bir Web ya da bir Web 

sitesinin ömrü"nün (half-file) iki ve 
Web bir bir sürede 
(Koehler, 1999). Bu tür bilgiler, aroma mimarisinin bilgi 

sistemlerininkine göre elbette gerektirmektedir. 
daha önce kaynaklarda belirli 

günleme (HTTP protokolü bu tür destekleyen 
sorgulara olanak vermektedir). Günleme ilgili 
yeniden dizinleyen ve eskisinin yerine bir robot modülün 
belirli mevcut veri belirli bir rastgele 
denetleyerek lnternet'in üssel olarak büyümesi (her 
sekiz ayda bir bilgi hacminin ikiye katlanma göstermesi) ve 
lnternet mimariyi daha 
hale gibi bilinen arama toplam Web 

ne dizinleyebild iklerini ve 
tahmin etmeyi de Bu konuda göstergeler 

ümit verici olmaktan lnternet'in küçük bir yüzdesi 
d izinlenebilmekte ve bu her geçen gün arama aleyhine 

(Lawrence ve Giles, 1998; Bergman, 2001; Kobayash i ve 
Takeda, 2000). 

Dizinlenebilen Web problemi, dizinlenecek 
kalitesinin göz önünde gündeme 
Kimi kaliteli olma hiper-metnin cebrik çizge 

özelliklerinden yola gündeme (Deogun et al. , 
1998; Furner, Ellis ve Willet, 1996; Doorenbos, Etzioni ve Weld, 

38 Sadece bu istotistiki bilgi bile Türkiye' de bir süre önce {ancak veto 
edilen) lnternet'i "zopt-u ropt" olmaya yönelik ne kadar 
göstermeye yeterlidir 
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1996; Etzion i ve Weld, 1994). Deogun ve 
(1998) yazarlar çevrimiçi bir katalogda ürün 
bi lgisinin (hiper-metinde olarak do 

referans benzer ürünlere ait bilgilerin tablolar 
ve/veya liste ler topluca da 'özel' 

gerek cebrik özel likleri veya 
gerekse HTML 

türlerine Büyük hacimli dört Web 
(toplam 122 MB) SMART sistemi 
referans ve 'özel' sayfalardaki liste ve tablo 
içeriklerini dizinlemekle tüm dizin lemenin performans 

birbirlerinden bir rapor Bu do, 
sonuç olarak, deneydeki toplam 122 dizinleme 

17 MB'a HTML Web üzerinden bilg i 
yeni bir olay Doorenbos 

ve bilgi bir 
(shopping agent) (Doorenbos et al., 1996). 
bu araçta, verilen bir ürün ismi için en ucuz veren 
siteleri (veya HTML ve gösterim 
biçimlerinin italik, vb.) uyumlu ve sürekli 

G eleneksel belgelerin kalitesi (ya do 
metin oldukça yüksektir. Halbuki, Web 

bir istisna çok ötesindedir. bir 
doktora her sitede olarak kelimelerden 
ortalama 200 tanesinin ve her üç birisinin 

(Bad ino, 2001 ). Bunun aroma 
ek yük sadece gövdelemeyle 

orama zamanda düzeltme yapabi lme yeteneklerinin 
de gerekmektedir.39 Bir lnternet ka liteli kimi 
zaman do, ne kadar kendisine referans (outhoritative) 
veya ne kadar çok authoritative sayfalara referans (hub) ile 

39 üzere, Türkçe gövdeleme (Duran, 1999) bir dil üyesini halbuki 
düzeltme ise dil üyelerini üretme problemidir. Verilen bir kelimeye ortolomo 1.65 gövde 
gelmektedir. Bu do, kelime düzeltmenin Türkçede sezgisel yöntemlerle 
göstermektedir. 
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ölçülebilir (Kleinberg, 1998; Lynch, 1997). 
bir sorun ise ikilenen {dupl icote) yüzdesinin giderek 

Bir göre Web %30'u tekrarlardan 
(Kirsch, 1998). ve 

bir kez dizinlenmesi birçok konu (Kobayashi ve 
Takeda, 2000; Kirsch, 1998). Tipik o larak herhangi bir arama 
motorunun de lnternet 

yer ö lü ile birlikte 
bir kriter 

3.3 Belgelerin Gösterimi 

Arama dizinlemeyi azaltmak için, geleneksel bir bilgi 
sisteminin aksine, verilen bir belgeyi gibi dizinlemez 
{Kobayashi ve Takedo, 2000; Laursen, 1998). Tipik olarak, bir Web 

üst veri belirteçlerinin (metadata tags) 
içerikleri, tam metnin ilk bir-iki dizinlenir. Web 
insan gözüne hitap eden bir ama öte yandan bu 

arama kolayca 
beklenmesi arama olumsuz etkilemektedir 
(Olgun ve Sever, 2000; Küçük, Olgun ve Sever, 2000). 

Web arama hitap eden ilgili ilk 
HTML 3.2 belirteçlerinin 

HTML kodunun bulunan ve <heod > ... < /head> 
ile üst veri belirteçleri görüntülenebilir 

tamamen robotlara hitap etmektedir. Arama ilginç 
o labilecek iki belirteç ismi (description} ve "anahtar sözcük"tür 
(keyword} . Türk Kütüphaneciler (TKD) Web 
sitesinden (http://www.kutuphaneci.org.tr/turk/} bir örnekte 

ve "anahtar sözcük" üst veri belirteçleri görülmektedir 
3). 

40 Burada olarak ilgili Web kolite robot indirilip dizinlemeye 

41 HTML 4.1 için http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/global.html# h-7.4.4 
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<html> 

<he ad> 

<!itle> Türk Kütüphaneciler - Turkish Librarians' Association - Turkish Library 
Association</title> 

<meta NAME="Author" CONTENT="Faik 

<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0"> 
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<meta NAME="Description" CONTENT="TÜRK KÜTÜPHANECiLER DERNEGI- TKD -
Turkish Librarians' Association - Turkish Library Association - Türk - Journal of 
Turkish Librarianship - Library Associations"> 

<meta NAME="KeyWords" 

CONTENT="TÜRK KÜTÜPHANECiLER DERNEGI, TKD, Turkish Librarians' Association, 
Turkish Library Association, Türk Journal of Turkish Librarianship, Library 
Associations, kütüphanecilik, tkd, kütüphaneciler, dokümantasyon, enformasyon"> 
</head> 

</html> 

3. Türk Kütüphaneciler Web sitesi üst veri 

Bir Web sitesinde yer alan üst veri belirteçlerinin listesi (author, 
description, keyword, vs.) < head> etiketi içinde yer alan bir profil 

biricik URI adresi ile kontrol edilebili r. Ancak bu, zorun lu 
Üst veri içeriklerini belirl i bir sözcük haznesi ve kodlama 
ile kontrol etmek mümkün Bu durum arama 

cidd i bir sorun yaratmazken, ve anma 
yüksek gereken veri için yeterli 

olmaktan çok yazar isim ve soyad 
olarak yoksa soyad ve isim olarak kodlama Ya da 
birbirinden iki içinde yer alan " bilgisayar 
ürünlerinin fiyat listesi" ile "bilg i teknolojisi ve ücretleri" 
anlamsal olarak birbirlerine ne derece Bu 
sorunun veri sistemlerinde, bilgi 
sistemlerindekinden olarak, kesin olmak Bu amaçla 
yönlü çizge bi r veri modeli olan RDF (Resource Descrip-
tion framework) (W3C, 1999) ve RDF'nin için 

XML (W3C, 1997) dili lnternet 

' 2 Bir kodlomo dili ile metin türü bilgilerin ha le çevrilmesi 
verilmektedir. 
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kurabilen ve olan RDF üstüne 
kütüphanecilik için üzere 15 elemandan 

Dublin Core {DC) {Dublin Core, 
1998).43 bir üst veri, Web 
makinenin di lde ile 

Üst verinin bir Web kolay 
mevcut Web 1998' de bir 

polimer kimya konulu Web %25' inde 
HTML üst veri belirteçleri ortaya {Qin ve Wesley, 
1998). l 999'da bir ise bu oran %34 
olarak (Lawrence ve Giles, 1999). Ancak Web 

Dublin Core üst veri belirteçlerinin ise çok daha 
l 998'de bir örnek olarak seçi len 1024 

ev sadece yedisinin Dublin Core üst veri be lirteçleri 
(O'Nei ll, Lavoie ve McClain, 1998). Bir 

bu oran binde üç olarak (Lawrence ve Giles, 1999). 
2001 bir Web üst veri 

%50'sinin üst veri herhangi bir bilgileri 
ortaya (Klarin, Pavelic ve Pigac, 2001 ). 

üst veri Web ed itörlerinin yeterince bilgi sahibi 
görülmektedir. 

Üst verilerle ilgili bir nokta Web 
dizinlenmesine çözüm olarak üst veri sistemi b ir süre 

43 Türkçe RDF/DC editörü ve bu konuda genel bir için bkz. {Olgun ve Sever, 2000; 
Küçük et al., 2000). 

44 "Spom" ke lime ola rak, 'genellikle sade veya sandviç içinde tüketilen pembe renginde 
bir konserve et' gelmektedir. Spam, Amerika Devletleri'nde göreceli olarak 
popüler olan ama birçok kimse do hiç bir estetik ve beslenme olmayan 
yiyecek türü alarak Kelimenin jargonuna, "aksi takdirde 
istenmeyecek veya sorulmayacak olan birçok e-posta ve/ 
veya Usenet haber grubuna gönderilmesi" {Spam bir porlal adresi 
için bkz.: http://spom.abuse.net/ ). Bu mesaj bir ticari avantaj 

için Bu söz 'spam' ise 'SEP' (Seorch Engine 
Persuasion) veya 'Web Spam' olarak Burada söz konusu olan, bir aroma 
motorunun fonksiyonun ve bir belgenin 

kestirebilmek ve bu bilgiyi bir avantaj {veya tatmin için) üzere 
Bir spam, arama bir belgeyi o belgenin HTML koduyla 

oynayarak gerçek ötesinde gibi (örnekler için 
bkz: {Loursen, 1998)). 
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sonra kötüye Web sitelerinin arama 
üst yer "spam" 

teknikleri (Henshaw, 2001 ). Böylece Web üst 
verisine, kaynak ile i lgili olmayan ve arama arama için 

en güncel, en genel ve en popüler sözcükleri 
sonuç liste lerindeki üst 

önemli dizinleme bilgileri 
içermesi gereken üst veri belirteçlerinin "spam" ile kirleti lmesi 

Arama motoru servisleri 
ve önlem olabilecek algoritmalar (Notess, 
2001 ). Ancak bilg iye engelleme da olsa 
kend i popülarite veya ticari ön planda bu 

henüz tam engellemektedir. 
Bundan AltaVista, HotBot, lnfoseek ve WebCrowler g ib i aroma 

HTM L üst veri beli rteçlerin i belgelerin gösteriminde 
olarak Excite ve Lycos gibi arama 

üst veri etiketlerinden (Laursen, 1998). 
Onüç arama motoru üzerinde bi r ise tüm 

belirtecini {title tag), AltoVisto, HotBot ve 
lnfoseek'in anahtar sözcük ve belirteçlerin i, "yazar" 
belirtecini (author tag}, AltaVisto ve Lycos'un resim ve 
görüntülerle ilgili ya da resim (caption) gibi a lternatif metin 
bilgisi veren "alt" belirtecini (alternative tag) 45 dizinledikleri 

(Mettrop ve Nieuwenhuysen, 2001 }. 

3.4 Fonksiyonu 

bölümde genel bilgi sistemleri için verilen 
arama için de geçerlidir. AltaVista, Yahoo! gibi 

nispeten büyük arama hem ticari hem 

45 Alt belirteci resim ve görüntülerin ya da bu kullanmak 
durumlarda sayfayla ilgili alternatif metin bilgisi Bu 

belirtecin Web madenleme (Web mining tools) sayfalar 
ortaya ya da anlamsal olarak da 
görülmektedir. 
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de "spam"a yol açmamak için ve 
dizinleme tekniklerini Bununla birlikte, söz konusu 
arama daha önce akademik ortamda 

için, veya bu 
tahmin ed ilebilmekted ir. lnfoseek arama makinesi 

Massachusetts Üniversitesi INQUERY46 bi lgi 
sisteminin ticari sürümüdür ve ilgi li lik (relevance) 

belge (tf*idD, sayfalar ne 
kadar referans (popülaritesine) ve bu sayfadan 

verilen popülaritesine (Kirsch, 
1998). Google arama motoru belge 

'hub' ve 'authoritative' da dikkate 
(Kleinberg, 1998; Kobayashi ve Takeda, 2000). AltaVista ise belge 

Boole (weighted Boolean search) 
(Silverstein, Henziger, Marais ve Moricz, 1999). Excite 

kavram arama yapan, Boole sorgu dilini kullanan ve 
gövdeleme yararlanmayan bir arama motorudur (Jansen, 
Spink, Bateman ve Saracevic, 1998).47 Kavramlar, terimlerin 
kümelendirilmesine (çevrimiçi sözlük) Excite 
aramada ise 'latent semantic' analiz metodunun (Deerwester et ol., 
1990; Foltz, 1996) hesaplama-zaman 

fon ksiyonunda bir sorgu ile belge benzerlik 
basit olarak her ikisinde de geçen ortak terimler temel 

46 INQUERY (inference network-bosed) bir bilgi sistemidir (Turtle ve 
Croft, 1991) . 

47 Excite aroma motorunun ilg inç birisini 'More Like This' (Buna 
benzer bul) bu kaleme Büyük 
bir olan bu özellik 'ilgililik geribildirimi" (relevonce feedbock) 

ve bu yönüyle aroma biricik (unique) bir perspektif 
Klasik bilgi sistemlerinde olarak, bil inen küçük veri 

derlemlerinde %28-%46 (Salto n ve Buckley, 1990), büyük veri derlemlerinde (TREC 
Dl ve 02 gibi) % 14-%21 (lee, 1995) performans ilg ilili k 
geribildirimi aroma öneme sahip aroma 

üzerinde klasik bilgi sistemlerinin 
öneml i bir göstergesidir. 

48 "lntelligent Concept Extroction" Excite patenti (bkz. http:/ / 
www.excite .com/ ice/tech .html ). 
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gibi, bir belgeyi kendisini 
anahtar sözcükler, özet, tam metin, vb. gibi) bir bütünü gibi 

görüp, belgenin geçen arama terim lerine 
verilebilir. fonksiyonu belge 

sorgu ile benzerliklerinin olan bir polinom 
sorgu ile 

belgenin tam metniyle ile kefeye konmayabilir. Bir 
belge geçen bir terim, belgenin 

konusunu belirlemede daha olarak 

39 

Deneysel olarak bi linen bu gerçek, bir anlamda eldeki be lgenin ilgililik 
derecesini tayin etmede kaynaklardan gelen 

Nitekim ortak 
bir veri {ya da belge derlemi) üzerinde modelleri 

eldeki sorgular 
göre 

büyük ölçüde (tek bir sorguya ya da alt 
modele göre göreceli olarak) (Lee, 1997, 
1995).49 

fonksiyonunun belgenin eldeki sorguyla 
daha önce Bu 

özell ik verilen örnekle daha olarak 
(Yuwono ve Lee, 1996). 

Boole modelindeki fonksiyonunun ikil {binary) 
bilinen bir gerçektir. Zaten bu yüzden Boole modelinde 

belgelerde yoktur (Salton, 1989). Bir 

' 9 Bu tür aramaya iç üst arama (internal metasearch) verilir. bir kendi 
olmayan fakat bir ana makineye olarak alt 

seçilen bir (combination/fusion) çerçevesinde tek bir haline 
getirilir. üst orama tekniklerini daha popüler olan orama profusion 
(http://www.prolusion.com) ya do metocrowler (http://www.metacrowler.com) ile 

gerekir. Burada söz konusu olan, bu ana ve 
kendi olan aroma bir (meta search engine agent) 

i lgili sorgu ifadesinin yönlendirilip tek bir 
üst arama motorunun, ilgili arama 

müdahale bir fonksiyonu do bil inmeyebilir. Hatta 
veri (dizinlenen Web ortak olmak zorunda Burada kritik 

nokta döndürülen normolize edilmesi (belgelerin 
modellenmesi) (Montogue ve Aslam, 2001) ve (Belkin et al., 1995). 

espri stratejilerinin (Boole, vektör, vb. gibi) 
benzer ilgili belgeler ve ilgisiz belgeler döndürmeleridir. 
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en yer olan bir belge ile en sonunda 
yer alan belge sahipti r. Fakat ufak bir trük ile -
ki orama bu Boole fonksiyonu 

yapmak mümkün olabilmektedir: 

(D ,Q ) = I / a .*q . r s n (7 O) 

Burada D,'yi r ile gösterilen URL adresine sahip bir Web belgesi ve 
O ,'yi s ile gösterilen bir numaraya sahip bir sorgu ifadesi o larak 

Daha da ileri giderek D, ve Q ,'yi belge 
terimlerinden, a , ve orama terimlerinden, q ., listeler olarak 

Si 

(1 < = i < = t). Bu iç bize ortak terimler için 
bir döndürecektir. Yukardaki iç kolayca 

gibi Boo le 'VE' gelir. o larak 
'VEYA: ve yorumlanacak diye sorulabilir. Her bir 
Boole ifadesi DNF (Disjunctive Normal Form) 
formuna çevrilebilir. DNF formuna çevrilen bir sorgu, birbirlerine 
'VEYA: ile cümleciklerden -ki her bir 
cümlecikteki terimler de birbirl er ine 'VE' ile Bu 
cümlecikler kendi sorgu olarak yukardaki iç 

Sonuç listeler gibi Bi r 
belgenin top lam ilgili sonuç listelerindeki 

DNF çevriminin sonucunda 
terimlere tümleyen olarak (be lgenin ilgili terimi içermemesi 

gelmektedir). Bu da fonksiyonuna sonradan budama 
(post-pruning technique) yapma verir: 

üzerinden bir ilgili terimi içeren belgeler 
sonuç listeden 

de Boole modelinde 

lnternet yorumlanacaksa yönlü çizge (ya do hiper-
metin veri olarak Bu bi r Web 
belgesinin (daha genel olarak lnternet bir 

kümesini i lgi li belgeye veren ya da ilgili belgenin 
belgelerin kümesi olarak Bu kavram 

(DJ ile gösterilsin. Referans lnternet 
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ile Bu durumda, 
yukarda verilen iç belge terimi gibi 

Sorgu terimi belge terimleri içinde ise o,; = c 1; sorgu terimi 
içindeki be lgelerin herhangi birisinde geçiyorsa c2; aksi 

tadirde O. c1 ve c2 sabitleri ilgili benzerlikleri 
olarak c2 tayin 

edilirken referans edilen/eden referans (Google motoru 
veya referans eden/ edilen belgenin kalitesi 

hesaba 

3.5 Arama Performans 

Bundan önceki alt bölümlerde arama yönleriyle 
ilgili yeri geldikçe Bu alt bölümde arama 

bilgi 
ilgili özetlenmektedir. 

Geleneksel bilgi sistemlerinin performans 
anma ve gibi ölçümler arama 

performans de genellikle 
Fakat, da gibi, arama 

kendine özgü özelliklerinden anma ve 
ölçümlerinde gerekmektedir. Bunun 

arama kapsam, güncellik ya 
da (broken links), süresi, insan faktörleri ve 

arayüzü gibi ölçütler yönünden de görülmektedir 
(Oppenheim, Morris ve McKnight, 2000). 

50 Dikkatli okuyucu referans ile gerçek hayattaki durumu 
uzak Kaba bir ile her bir ya 

organizasyon türü (bir sonraki, bir önceki, üstteki, ev, vb.) ya do anlamsal içine 
alon referans türü veya alt/üst içinde (Frei ve 
Stieger, 1995). Bu her bir referans etme/edilme 

bir gerçektir; fakat her bir kendi içinde 
basitlik geçerli 
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Anma, gibi, i lgil i belgelerin derlemdeki toplam ilgili 
belgelere Arama tipik bilgi sistemleriyle 

kadar büyük hacimli belge derlemleri üzerinde 
aramalar belirli bir soru için derlemdeki toplam 
ilg ili belge bulmak hemen hemen Buna benzer bir 
sorunla daha önce yüz yüze gelen TREC (Text REtrieval Conference) 

(http://trec.nist.gov/), sorunu "havuzlama" yöntemi ile 
çözmeye Bu yönteme göre, bir bilgi ile 
her bir (run) sonucunda dönen l 000 belgeden 

ilk l 00 belgesi bir havuzda Bir 
ki bilg i havuzda toplanan tekil 
(unique) belgelerin (ki konu ortalama 1500-2000 

51 Bilgi sistemlerinin yöntemler ve kolite testleri (benchmork 
collections) yönünden gelen oldukça zeng in bir birikim (Sparck Jones, 1971; 
Sa lton, 1971 ). Bilinen test derlemleri CACM, C ISI, Cranfield ve NPL olup, tam bilgi verirler; 
yani, sorgular ve belgeler terim vektörleri cinsinden olup, her bir sorgu için ilgi li 
belgeler liste halinde tutulu r (bkz: ftp://ftp .cs.cornell.edu/pub/smart/). Bu testler bi lgi 

meydan okuyucu çözümü yeni 
modellerin test edilmesinde ve, daha önemlisi, ortak bozda zamanla 
yetersiz Bü nedenle, l 990'do Amerikan Savunma Pro jeleri 

(DARPA) TIPSTER metin projesi (http://www.nist.gov/itl/div894/894.02/ 
reloted_projects/tipster/) çerçevesinde, Ulusal Standartlar ve Teknoloii Enstitüsü' nün (N IST: 
National lnstitute of Stondards ond Technology) bilg i teknolojilerini 

üzere çok bir metin (yo da genel olarak belge) derlemi istendi 
{Voorhees ve Hormon, 1999) . TREC l 992 ticari ve 
DARPA veya NIST desteklenen akademik çevrelerin 
eldeki derlem 2GB bir milyon belgeden {l 998'e kadar 
süren TIPSTER 4 ciltlik Tipster CD'leri ile Ticari ve akademik bilgi 

sistemlerinin test {test bed) olarak hizmet veren TREC, ulusal kimlikten 
zamanla bir haline (2000 
9. TREC 17 ülkeden 69 akademik veya ticari grup Yen i model lerin ya 
da tekniklerin bu konferanslar b irkaç ana görev {!ask) ve kimisi sonradan ana görev 
o lan bir çok izlerden (tracks) bu görevlerden birisi olan 'ad hac' {bilgi 

sorgular ile belgeler derlemini ve ilgili 
belgelerin bir belge içersinde düzenlenerek geri getirilmesi sürecini 

yöneten sistemlerin incelenmesi) TREC-8'den sonra yerini Web izine 
Web içir1 derlemin l 00 GB 18.5 milyon 

sayfadan 

52 Bir bilgi sistemi (ya da arama motoru) bir göreve ya da ize birden fazla 
'od hac' görevinde bir bilgi (TREC "konu" olarak 

(narrative) ve kavramlar (TREC.2'den sonra "kavramlar" dan 
vazgeçildi) bir mizanpajla ifade edil iyordu. Bir sistem ya 
da tüm otomat ik o larak ya da elle {orijinal ya da Boole ya da 
geribildirim teknikleri ile yolu) 
Herhangi bir kombinasyon bir o larak 
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üzerinden geçerek ilg ili belgeleri saptar. Eldeki derlemde bunlar 
ilgili belge kabul edilir ve bununla birlikte 1 OOO' lik 

her bir ilgili konuya göre onma ve 
Buradaki espri iki temel 

(1) belgeler büyük bir üst 
% 1 O'luk kesimi) (Voorhees ve 

Harman, 2000); ve (2) birbirinden oldukça aroma 
strateji leri sonucu belgelere (Lee, 1997; 
1995; Belkin et ol., 1995) . Bu iki zaman içinde 
deneylerle 

Havuzlama yöntemine benzer bir yöntem de gerçek hayatta 
olan orama ortalama onma 

üzere Clorke ve Will et (1997) 
önerilen "göreli anma" {relative recoll) Bu yöntem bir aroma 
motoru bulunan ilgi li belgelerin orama 

ilk belgeler yer kontrol ed ilmesine 

Aroma ölçülmesi geleneksel bilgi 
sistem lerinden biraz göstermektedir. Geleneksel 

sistemlerde zaman tüm belgelere bakarak 
aroma ise belge çok· 

yüksek ve bu belgelerin hepsinin tek tek 
nedeniyle belirli kesme {cut-off) 

yo luna gidilmektedir. Bir belirli bir soru 
için yer alan tüm belge ler üzerinden 
hesaplamak yerine, belirli (5, 1 O, 15, 20 ... gibi) belge 
görüldükten sonra her 

Buradaki arama motoru 
yer alon belgelerin çok {bir ya do 

iki ekran dolusu) görmek istemeleridir. Nitekim, 
bu gözden geçirdikleri 
ekran ortalama 1,39 (standart sapma 3,7 4) olarak 
{Silverstein et al. 1999). Konuyla ilgili bir (Jansen et 
al., 1998) ise ilk ve ikinci görme 
%58 ve % 19 olarak 
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Geleneksel bilgi sistemleriyle arama 
önemli farklardan birisi de sorgu cümlelerinde ortalama 
sözcük Tip ik bir bilgi sisteminde sorgu ifadelerinde 
ortalama 7,9 ile 14,95 sözcük yer (Jansen et al., 1998) 

arama girilen sorgularda bu rakam ortalama 
2,3 (Silverstein et a l. , 1999; Kirsch, 1998; Jansen et al., 
1998) . Bu durumu lnfoseek S. Kirsch, "Web 

bir-iki kelimelik bizden mucizeler 
bekliyorlar" diye bir (Kirsch, 1998). 
Gerçekten de arama kütükleri 

en popüler tek sözcükten sorgular 
görülmektedir. "sex'', "Playboy", 

"Penthouse", "chat", "nude", "porn", "erotica", "games" gibi 
sözcüklerin de toplam 15 sözcük lnfoseek'te bütün 

l 2'sini (Kirsch, 1998). AltaVista'da 
bir milyar arama sorusunun incelenmesinden de 

benzer sonuçlar elde "sex", "applet", "porno", "mp3" 
ve "chat" gibi tek sözcükten sorular en aranan sözcükler 

(Silverstein et al., 1999). Arama tek sözcükle 
arama yapma konusundaki bu meydan Web 
tipik olarak anmadan çok ile ilkesini de göz önünde 
bulundurarak, çok referans alan sayfalara öncelik verme yolunu 
seçerek 

Arama performans konusunda bu 
zamana dek birkaç top luca 

(Oppenheim et al., 2000, s. 14, 23; Soydal, 2000). 
Konuyla i lgi li olarak i lk birisinde Gudivada 

ve (1997) iki soruyu ("latex software" ve "multiagent system 
architecture") 13 arama motoru üzerinde Boole 
kullanarak ve tamlama o larak ve elde ettikleri 

belge 
ilgili belgelerin ilgisiz belgeler 

bu nedenle salt gelen belgelere 
yeterli sonucuna Arama 

birbirinden dizinler üzerinde arama 
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nedeniyle bu performans 
ölçümleri 

45 

Chu ve (1996) geleneksel performans 
ölçümlerinden ilk 

birisidir. AltaVista, Excite ve Lycos üzerinde 
l O arama sorgusu için 

%78, %55 ve %45 Benzer bir Leighton ve 
Srivastava (1999) 15 soru için ilk 20 Web sitesi üzerinden 
Al taVista, Excite, HotBot, lnfoseek ve Lycos'un 

AltaVista, Excite ve lnfoseek'in daha iyi performans 
gösterdikleri (%50'nin üzerinde), Lycos'un ve 
sorularda, HotBot'un ise sorularda daha 

AltaVista , Yahoo! gibi popüler arama günümüzde yüz 
milyonlarca Web dizinledikleri bilinmektedir. Bu tür büyük 
derlemlerde kesin anma (absolute recal l) hesaplamak için 
gerekli olan derlemdeki top lam ilgili belge bulmak hemen 
hemen ilk anma 

ölçülmesi yoluna görülmekted ir. Her arama 
motorunun Web dizinlemesi, arama 
için elde edilen performans da 

Clarke ve Willet (1997) göreli anma (relative recall) 
kullanarak AltaVista, Excite ve Lycos üzerinde 30 soruya dayanan bir 

Bu söz konusu arama 
için bulunan ortalama anma %60), 

geleneksel bilgi sistemlerinde genelde elde edilen 
aksine, orta lama (%35) daha yüksek 

Anma söz konusu arama 
istatistikse l bir yoktur. 
ise AltaVista (%46) ile Lycos (%25) performans 

istatistiksel 
Göreli anma bir Gordon 

ve Pathak (1999) gerçek 
bilgi gereksinimlerinden kaynaklanan toplam 33 soruyu sekiz 
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arama motoru üzerinde deneyerek, bilgiye gereksinim duyan 
deneklerin ilgililik göre kesme {cut-
off) anma ve 53 

Buna göre arama ilk l O belgede 
%41 (AltoVisto) ile % l 8 (Yohoo!), onma ise 

ilk 15-25 belgede) % 16 (AltoVisto) ile %6 (Yahoo!) 

Soyda! (2000) AltoVisto, Excite, HotBot, lnfoseek ve Northern Light 
üzerinde bir ilk l O ve ilk 20 belge 
üzerinden ortalama {görel i) onma ve 

geçen arama ortalama 
%50) bir 

Ortalama onma ise% 14 (lnfoseek) i le %31 {Northern Light) 
lnfoseek ile Northern Light anma 

istatistiksel 
(3.3) Web yazar, anahtar 

sözcük, vb. gibi HTML üst veri belirteçlerinin (meta togs) 
belgelerin söz ve aroma 

bu olanlardan yeterince 
Web belgelerinin HTML üst veri 

belirteçleri arama 
konu Turner ve Brockbill 

(1998) AltaVista ve lnfoseek üzerinde kontrollü 
anahtar sözcük {keyword) üst veri bel irtecinin belgelerde üst 
veri belirteci oranla önemli ö lçüde 

Ancak, popüler arama 
bir kontrollü üst veri belirteçlerinin 

pek ortaya 
Elektronik bir dergi olan First Mondoy'de {http://www.firstmonday.dk) 

ve üst veri belirteçleri olan makalelere orama 
Daha sonra ise bu 

makalelere üst veri belirteçleri ve aramalar tekra rlanarak söz 
konusu makalelerin daha üst yer 

53 TREC derlemiyle Web grubundaki da kesme 
kullanarak (bkz. Howking, C raswell, Thislewaite ve Hormon, 1999). 
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test testlerde üst veri belirteçlerinin 
tek 

(Henshaw ve Valauskas, 2001 }. Web 
üst veri belirteçlerinin henüz bir 

arama üst veri 
belirteçlerini dikkate 

arama ve 
Savoy ve Picard 

(2001) basit anahtar dizinleme stratejilerinin terim 
dayanan dizinleme stratejilerinden daha 

sorgu cümlesinde daha fazla anahtar sözcük orta lama 
dur listesi 

TREC 8'de bilgi modellerinin 2 Web 
derlemi üzerinde de yüksek performans Web 

yer alan terimleri orta lama 
üzerinde önemli bir etkisi sadece yer alan 
terimlerin dizinlenmesinin gövdeleme 

arama stratejilerinde ortalama 
önemli ölçüde Yuwono ve Lee'nin (1996) 

ise vektör modeline 
daha sonuçlar sadece üst veri yer alan 
bilgilere dayanan sezgisel pek 

ortaya 
Aroma ilgili belgeler 

(overlap} konu 
Gordon ve (1999} yed i arama motoru 

sadece %7 olarak 
(2000) da arama motoru için benzer bir sonuç 
(% 11) elde Bharat ve Broder (1998) ise dört arama motoru 
(AltaVista, HotBot, Excite ve lnfoseek} 
% l 'den az 1997 söz konusu dört arama 
motoru dizinlenen toplam 200 milyon Web 

sadece iki milyonu dört aroma motoru 
da Bir bu bulgular orama 

Web ilgili belgelere 
ortaya 



4 YÖNTEM VE TASARIM 

Bu bölümde Türkçe arama üzerinde bilgi 
performans deneyiyle ilgili olarak; 

aroma ve seçimi, formüle 
edilmesi, verilerin ve analizi, ilgililik (relevonce) 
dirmesi, normolize kapsama ve yenilik 

verilerin analizi ve ilgili 
bilgiler verilmektedir. 

4.1 

sorulara 

• Türkçe aroma sorulan sorularla ilgili belgelere 
ne kadar Aroma 

fark var 

• Türkçe aroma ilgili belgelere mümkün 
ilk ne kadar 

Aroma normalize 
fark var 

• Türkçe arama belgelerin ne 
11 bir nedenlerle 

belgelere nedir? Arama 
fark var 

• Türkçe aroma en aranan sözcüklerin ne 
Aroma kapsama 

fark var 

• Türkçe aroma HTML belgelerinde gömülü "anahtar 
sözcük", gibi dizinleme bilgisi içeren üst veri 
(metodata) belirteçlerinden ne ölçüde 

• Türkçe aroma "ç", "ü" gibi Türkçeye özgü 
karakterler aramalarda sorun va r 
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• Türkçe arama en aranan sorular {"mp3", 
"oyun", "sex", "erotik" ve "porno") için dört arama motorunun 
ilgili belgeleri kapsama birbirinden 

• Türkçe arama en aranan sorular için dört 
arama motorunun Türkiye adresli belgeleri kapsama 
birbirinden 

• Türkçe arama en aranan sorular için dört 
arama motoru birbirinden {"yeni") i lg ili belgelere 
midir? Arama yenilik birbirinden 

• Türkçe arama en aranan sorular için dört 
arama motoru birbirinden ("yeni") Türkiye adresl i ilgili 
belgelere midir? Aroma Türkiye adresli 
ilgili belge bulmadaki {yenilik birbirinden 

• Türkçe arama sorgu ifadelerinde yer a lan terimler 
belirli cebrik sonuç koruma 

Türkçe arama birbirinden 

• Türkçe arama dar soru lar için ilgili 
belgelere kapasiteleri nedir? Arama 

bu fark var 

• Türkçe arama soru lar için ilgili 
belgelere ve ilg isizleri edebilme kapasiteleri 
nedir? Arama bu fark var 

• Türkçe arama Türkçe gövdeleme 

• Türkçe arama özellikleri görüntüleme, ileri 
düzey arama ve Boole yorumlayabilme, 
vd.) nelerdir? 
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4.2 Türkçe Arama Listesi 

Türkçe arama performans yapmak 
ülkemizde popüler arama Arabul, 

Arama, Netbul ve Superonline bu arama 
ilgili bilgiler verilmektedir. 

51 

• Arabul (http://www.arabul.com): 1996 aktif hale 
Türkiye ve Türklerle ilgili Web sitelerini dil, içerik, kapsam 

etmeden düzenli bir kategorik içinde sunan ve Türkçe 
karakterler kullanarak arama yapma bir 
arama motorudur. 

• Aroma (http://www.arama.com): Tüm Web'de ya da 
kategorileri üzerinde ve Türkçe karakter kullanarak 

arama yapma bir arama motorudur. 
• Netbul (http://www.netbul.com): Arama motoru olarak 

HotBot'u {www.hotbot.com) kullanmakta olan Netbul, 
kategorilerinde, lnternet Rehberinde ve lnternet üzerinde arama 

sunan ve resim arama de bulunan bir 
arama motorudur. 

• Superonline (http://www.superonline.com): Arama motoru 
olarak (www.altavista.com) kullanmakta olan 
Superonline, olarak site içerisinde, sadece Türkçe 
siteler içerisinde ve/veya tüm Web'de Türkçe karakterler 
kul lanarak arama yapma vermektedir. Superonline 
resim, mp3/ses ve video da imkan vermektedir. 

Arama özellikler 
incelenmekte ve için dört arama motoru söz 
konusu özellikler yönünden 

4.2. l Düzenli 

Bu grupta tekil (' +') ve tekil eksi ('-') herhangi 
bir terimle (Match Any Term) ve bütün terimlerle (Match 
All Terms) seçenekleri ve isim (phrase) ("<tamlama>" ile 
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gösterilir) ile ilg ili özell ikler ve dört aroma motoru söz 
konusu özellikler yönünden Tablo 3'te 

+<terim> : Terimi içeren belgelerin orama motoru 
döndürülmesini belirtir. sorgu ifadesi 

terimini içeren tüm ilave 
edilmesine yol açar -ki bu anlamda bir Boole 've' 
görür. 

-<terim>: Terimi içeren belgelerin arama motoru 
döndürülmemesini matematiksel komut. 
'çiçek sorgu ifadesi "çiçek" terimini içeren 
fakat terimini içermeyen belgelerin belirtir. 

"<tamlama>": Arama motorunun 
bulunan içeren sonuç olarak geri 
döndürmesini komut. Örnek: "bilgi sistemleri" . 

Herhangi bir terim ile (Match Any Term): Arama 
motorunun sorgu ifadesinde belirtilen aroma terimlerinden 
herhangi birisini içeren sonuç olarak geri döndürmesi. 

Bütün terimlerle (Motch Afi Terms): Arama motorunun 
sorgu ifadesinde belirtilen tüm orama terimlerin i içeren 
sonuç o larak geri döndürmesi. 

Tablo 3 . Matematiksel komutlar 

Komut Ara bul Arama Netbul Superonline 

Terimi ekle + ..; ..; ..; ..; 
Terimi ..; ..; ..; ..; 
Tamlama ..; ,; ,; ,; 
Sorguda geçen Otomatik ,; ..; ,; 
herhangi bir 
terimle ,; 
Sorguda geçen tüm Otomatik ,; 
terimlerle 

V : belirtir. 
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4.2.2 Düzey Arama 

Bir belgeyi site ve URL adresiyle sorgulamada ileri düzey 
arama arama ifadesinde joker karakterleri (*, 
?) de ileri düzey arama 
ve dört arama motoru bu komutlar Tablo 4'te 

Arama motorunun sorguda geçen kelime veya 
kelimeleri sayfa içerisinde 
title:"Ev sayfa içerisinde "Ev kelimesi 
geçen arar. 

Site Aroma motorunun sorguyu belirli bir bilgisayar 
üzerinde bulunan site içerisinde 
+host:cmpe.emu.edu. tr +personel; "cmpe.emu .edu. tr" sitesi 
içerisinde 'personel' kelimesini arar. 

URL Aroma motorunun sorguda geçen kelime veya 
kelimeleri belirtilen URL içerisinde 
+url:.gov +turkey; URL'i içerisinde ".gov" olan tüm sayfalarda 
"turkey" arar. 

Arama motorunun sorguda geçen URL'e 
referans veren 
link:cmpe.emu.edu.tr; "cmpe.emu.edu.tr"a olan 
arar. 

'*' : Sorgu içerisinde bir veya birden fazla bilinmeyen harfi temsil 
eder. + meyve*; teriminin ve 
'meyve' ile terimlerin bu lur. 

'?': Sorgu içerisinde tek bir bilinmeyen harfi temsil eder. Örnek: 
çiçek??; yedi harften ve ilk harfi "çiçek" olan terimin 

bulur. 
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Tablo 4. düzey 

Komut Ara bul Arama Netbul Superonline 

title: { { 

{ 
mönüden seçim 

Site Domain: { 

{ { 
mönüden seçim host: 

URL url: ..; 
{ 

mönüden seçim 

link: ..; 
{ 

Linkdomoin: 

..; { ..; 
Joker 

? 

{ : bel irtir. -- : belirtir. 

Arabul arama motorunda, belirti len alanda (domain) arama 
bir 

arama ve "Sadece site ya da 
domain'deki sayfalardan "com.tr" "b itirim" 

zaman "http://members .nbci.com/bitirimteam" veya 
"http://www.bitirimteam.da.ru" gibi sonu "com .tr" i le bitmeyen 

adreslerine de yer 

4.2 .3 Arama Özellikleri 

Arama özel likleri arama 
Arama' {Related Search), 'Kümeleme' (C lustering), 'Benzer 

Bulma' (Find Similar), 'Gövdeleme' (Stemming), 'Tarih 
(Date Range), Arama' (Search Within), 'Büyük/Küçük Karaktere 
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(Case Sensitivity), 'Tek Sonuç/Popülarite (Direct 
Hit/ Popularity Ranking), 'Ticari (RealNames Link), 
'Kaynak Türü Seçimi' (Source Type Selection), 'Web/Türkçe Siteler/ 

içinde Arama' (Search Web/Turkish Sites/Categories), 
'Puanlama', ve özellikleri ve dört arama 
motoru bu özellikler Tablo S'te 

Arama: Sonuç olarak belgenin URL'sine (link) 
olan arama O belge için "link:" komutunun 

otomatik olarak yapar. 

Kümeleme: Kümeleme yaparak her siteye ait sadece tek bir 
belgenin sonuç görülmesini özelliktir. "site-

ve iki küme olarak 

Benzeyenleri Bulma: Döndürülen belgenin içerik olarak benzeri 
olan belgeleri arama 

Gövde/eme: Arama motorunun arama olan 
kelimenin kökünü kök kullanarak kelimenin 
biçimleriyle arama sorgudaki kelime 
"compute" ise "computing" kelimesinin belgeler de 
bulunur. 

Tarih Belirtilen iki tarih 
bulabilme 

Arama: Arama motoru belgeler 
arama yapabilme 

Büyük/Küçük Karaktere Küçük ve büyük harflere 
arama motorunun olabilme sorguya 

kelimesi için arama motoru "MISIR", 
gibi tüm kelimeleri arar. "MISIR" ise arama 

motoru sadece içinde büyük harfle "MISIR" kelimesi geçen 
belgeleri arar. 
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Tek Sonuç/ Popülarite Arama motorunun sitelerin kaç 
kere ziyaret ve ziyaret süreleriyle ilgili bilgileri 

bu bilgileri kullanarak en popüler siteleri 
gösterebilme 

Ticari Sorguda aranan kelime bir firma 
kendi ise arama motorunun 

firmaya direkt olarak (link) vermesidir. " nike" 
kelimesi zaman arama motoru Nike direkt 
Web adresini sonuç verir. 

Kaynak Türü Seçimi: Aranacak olan tü rünün (mp3/ 
video/ resim vb. gibi) belirlenmesini bir özelliktir. 

Web/Türkçe içinde Arama: Arama motorunun 
tüm Web'i veya sadece Türkçe siteleri veya kendi içerisinde 
bulunan kategorileri arayabilme 

Puanlama: Arama motorunun belgelere ilg ililik 
verebilme belgenin ilgi lilik genellikle 
yüzde ya da l ile l 000 bir 
belirtilmektedir. 

Arama motorunun 
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Tablo 5. Arama özellikleri 

Özellik Ara bul Aroma Netbul Superonline 

aromalar 
Öbekleme y 
Benzeyenleri bulma 
Gövde leme 
Tarih ...; 

orama 
Küçük harf/ büyük harf 

...; ...; 
Kesin sonuç/ Popülarite 

Ticari isim 
Kaynak türü seçimi ../ ...; 

Sadece resim 

tüm Web ../ ...; y y 
Aroma Türkçe siteler ../ ...; 

Kategori ler ...; ...; ...; 
Puanlama ...; 

Wcb' de aroma 

...; 

../: belirtir. -- : be lirtir. 

Aroma ve Netbul aroma Boole "VEYP\' 

kelimeden bir tanesinin bulmak için, iki 
kelimeyi yon yona bir veya iki kelimenin "I" 
{veya) koyarak yapabilirsiniz" denmektedir. 
"<sözcük l > < sözcük2 > " veya "<sözcükl > 1 < sözcük2 > " 
orama motorunda "<sözcük l >" 

liste ile" < sözcük2 > " listenin 
olarak döndürülmesi bekleni r. Fakat sistem 

sadece " < sözcükl > 11 gibi bir 
vermektedir. Benzeri bir biçimde Netbul'un do 
"Birden faz la kelimenin o larak yan yana VEYA 

gelir" denmektedir. Fakat Netbul 'do "<sözcükl > 
<sözcük2 > " gibi bir sorgu hiçbir belgeye 
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4.2.4 Görüntüleme Özellikleri 

(defoult) belgenin gösterilmesi, gösterilen 
belge belirl i ölçütlere göre 
alfabetik, belgenin tarihine göre, vd.) göre 
Belgelerin belirli sadece gösterilmesi, 
belge toplam belge son güncelleme tarihi vs. 
Arama görüntülemede 
ölçütlerden Tablo 6' da ilgili özellikler dört arama 
motoru 

Tablo 6. Görüntüleme özellikleri 

Özellik Ara bul Arama Netbul Superonline 

(default) 10 15 
Nefbul Kategorileri 

10 için - 10 
lnternet lndex 

belge için-40 

..; 
20 Sonucu Gör ..; 

..; ..; 
Tarihe Göre 

URL Adresi ..; ..; ..; ..; 
..; ..; ..; ..; 

Sadece göster 
Sayfadan ..; ..; ..; ..; 
Belge ..; ..; 
Sayfaya ..; ..; ..; ..; 
Toplam ..; ..; ..; 

Son Güncelleme 

Tarihi ..; 

../: bel irtir. -- : bel irtir . 
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4 .2.5 Boole 

Bu ise arama Boole 
('OR'/VEYA, 'AND'/VE, 'NOT/AND '(}',ve 
'NEAR'/YAKIN} Tablo 7'de dört arama motoru, ilgili 
Boole 

OR/VEYA: Bu birden fazla kelimeden 
sorgu cümlelerinde kelimelerden en az bir tanesin in 
belgelere papatya VEYA nilüfer sorgusu için 
içinde "papatya" ya da "ni lüfer" veya her ikisi de geçen tüm 
belgeler bulunur. 

ANDNE: Bu girilen kelimeler "ve" 
uygun olarak görür ve sorgu cümlesinde yer alan 

bütün kelimelerin belgeler bulunur. nilüfer VE 
çiçek sorgusunda içinde hem "nilüfer" hem de "çiçek" geçen 
belgelere 

NOT/AND Bu içinde 
kelimeler geçen belgeleri için 
nilüfer çiçek sorgusunda "ni lüfer" ile ilgili o lsa bile içinde 
"çiçek" kel im esi geçen belgelere 

( ): Bu içinde birden fazla kelime geçen sorgu 
cümlelerinde hangi kel imelerin öncelikli o larak 
bel irlenir. çiçek VE (papatya VEYA nilüfer) sorgusunda 
önce içinde "papatya" ya da "nilüfer" kelimelerinden en az biri 
geçen belgeler bel irlenir, daha sonra bu belgelerde 
zamanda "çiçek" kelimesinin geçip ve 
geçenlere 

NEAR/YAKIN : Bu sorgu cümlesinde yer alan 
kelimelerin ilg ili belgelerde en az kaç kelime arayla geçmesi 

shakespeare 
YAKIN komedi sorgusu ile içinde "Shakespeare 
komedi ... " ibaresi geçen bir belgeye 
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Tablo 7. Boole 

Komut Ara bul Aroma Netbul Superonline 

OR OR ..; ..; ..; ..; 
ORfl/EYAfA l/VEYA 

AND AND ..; ..; ..; 
& VE/& 

NOT ..; v 
NOT DEGIL 

AND NOT v 

Nesting () ..; v 
NEAR NEAR ..; 

YAKIN/-· 

V: belirtir. - - : belirtir. 

4.3 Sorular 

Arabul, Arama, N etbul ve Superonline arama bilgi 
için toplam 17 soru 

Bu bir b ir 
da daha önce arama 

üzere sorular 
arama denenen Türkçe arama 

da denenerek ilgi li konularda Türkçe belgelere 
test 
listesi, hangi bilgi üzere 

ve ilgili belgelerde hangi özel liklerin 
4 ' te verilmektedir. her bir bilg i için belirlenen 

(koyu renkte), daha ve listede ilg ili 
belgelere karar verilirken olan ölçütler yer 

Birinci ("lnternet ve etik") ve 2. soruda ("Barok müzik") belli bir 
konuya odaklanan bilgi göz önünde 
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Üçüncü soruda "Prozac" ilaçla ilgili bilgi ed inmek 
rock grubu ile ilgili bilgiler ilgisiz böylece 

arama belli sözcükleri içeren belgeleri 
kapasitesinin o lup Bu ana 

Türkçe arama özell ikleri , ve etkin lin lik 
ile ilg ili belgeler 4. soruyu ve 

sorularda {"Baris Manca ait mp3'1er" ve 
Manço ait mp3 '1er" ) aroma ve "ç" gibi 
Türkçe karakterleri en 
ka rakterlerle sonuçlard a ne gibi 
gözlenmek Yedinci soruda ("DPT" nedi r?) Devlet Planlama 

ev yönlendirilmesi beklenmektedir. Sekizinci 
soruda genel bir bilgi edinilmek ve 

konuyu özellikle genel tutup, cevaplardan yola 
bilgi daraltmak {refine) isteme göz önünde 

Benzer bir soru da dokuzuncu sorudur 
Amaç "uzay" (13. soru) , ve 

elde edilen bilg ilere dayanarak arama 
gövdeleme {stemming) bel irlemekti r. 

Onuncu {"Demirel ve Sezer"), 11 . {"Demirel veya Sezer") ve 12. 
("Demirel veya Sezer ve TEMA'') sorular Boole 

ve ilgili bilgi edinmeyi amaçlayan 
1 O. ve 12. sorulara belgelerin 11. soru için 
bir alt kümesi Onüçüncü, 14. ve 15. 
soru lar belirli bir konuda oldukça genel konu 

"Uzay", "Evren" ve "Uzay veya Evren" bi lgi bulmak 
Bu sorularda arama konu 

ilgili belgeleri ilgisiz belgelerden etmek, 
(false drops) azaltmak için çaba sarfedip sarfetmediklerini 

görmek soruda iki konu 
"VEYA'' Boole sonucu 

belgelerin görmek 
soruda ("Atatürk ve Fikriye arama tarihsel 

için o lup test etmek 
Onyedinci soruda ("TBMM Ömer 



62 TÜRKÇE ARMIA MOTORLARINDA PERFORMANS 

bilgi") ise arama güncel konularda bilgi edinmek 
test 

1. lnternet ve etik. lnternet ile ilgili etik lnternet ve 
etik veya ahlaki Etik üst veri belirteçleri 

(metotogs} üzerine ilgili bilgi tatmin edici olarak 
kabul Üst veri belirteçlerinin spam e-posto ve/veya Web 

süzgeçleme (filtering) veya bilgiler. 
lnternet ve etik ikisi bilgi veren 
kaynaklar ilgisiz 

2. Barok müzik ve özellikleri . Genel olarak Barok müzik üzerine bir 
veya özellikleri ile ilgili bilgi, Barok bilgi ler 
ilg il i bilgi yeterli 

3. "Prozac" bilgi (bir rock grubu olan "Prozac" 
bilgiler hariç). Prozoc özellikleri, yerleri, yon etkileri ve/ 
veya elektronik alma belgeler konu ile ilgili 

rock grubu bilgiler ilgisiz 
4. lnternet'te Türkçe arama ilgili 

Türkçe arama ile ilgili (performans) ölçümleri, 
ve/veya istatistiksel ilgili 

5. Manço'nun ait mp3'1er. Belgenin ilg ili olabilmesi için 
Manço' nun ait mp3'1erin Web içerisinde indirilebilir 
gerekmektedir. 

6. Manço'nun ait mp3'1er. 5. soruyla 
7. "DPT" nedir? "DPT" veren, genelde "Devlet Planlama 

belgeler ilgili 
8. genel bilgi. genel bir bi lgi ed ini lmek 

istenmektedir. Sadece uzay konusu bilgi içeren ilgisiz olarak 
kabul ile ilgili (belgenin 
ile Web o lmayan) resimler içeren belgeler 

görsel bir bilgi için ilgili 
ile ilgili haberler ve/veya yorumlar içeren belgeler de 

ilgili belge olarak kabul 
9. genel bilgi. 8. soruyla 

l O. Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Demirel ve 
Ahmet Necdet Sezer'i konu alan belgeler. Süleyman Demirel ve Ahmet 
Necdet Sezer haberleri; 

bildirilerini ve/veya görevinde bulunma tarihlerini 
içeren belgeler ilgili 

11 . Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Demirel veya 
Ahmet Necdet Sezer'i konu alan belgeler. Süleyman Demirel veya Ahmet 
Necdet Sezer haberleri; 

bildiri lerini ve/veya görevinde bulunma tarihlerini 
içeren belgeler ilgili 

4 . Soru listesi 
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12. Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Demirel veya 
Ahmet Necdet Sezer'in TEMA konusundaki Süleyman 
Demirel veya Ahmet Necdet Sezer'in TEMA konusundaki 

ve/veya içeren belgeler ilgili 
13. Uzay bilgi. Uzaydaki gezegenlerden bahseden, uzayda olup 

ve/veya uzay ile bilgi içeren 
bilimsel veya güncel haber, veya yorum içeren belgeler ilgili 
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14 . Evren bilgi. Evrendeki gezegenlerden bahseden, evrende olup 
ve/veya evren ile bilgi içeren 

bilimsel veya güncel haber, veya yorum içeren belgeler ilgili 
kategorisinde yer 

15. Uzay veya Evren bilgi. Uzaydaki/evrendeki gezegenlerden 
bahseden, uzayda/evrende olup ve/veya uzay/evren 
ile bi lgi içeren bilimsel veya güncel haber, veya 

yoru m içeren belgeler ilgili 
16. Atatürk ve Fikriye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk 

olan Mustafa Kemal Atatürk ve Fikriye 
bilgi edinmek Fikriye ve Atotürk'ün 

söz eden belgeler ilgili 
17. TBMM Ömer bilgi. Bu soruda, aroma 

güncel konularla ilgili bilgi bulma özellikleri test edilmek istenmektedir. 
TBMM Ö mer bilgi veren belgeler ilgili 

4 . Soru listesi (devam} 

özetlenecek olursa; verilen 17 soruyla arama 
etkinlikleri veri len beklentiler test 

• tü rdeki sorular için arama 

• Boole ifade edilen sorgularda 

• Dar sorular için ilgili belgelere 

• sorular için ilgili belgelere ve 
ilgisizlerin edilebilmesi; 

• Bir veya iki sözcükle ifade edilen bilgi 
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• Gövdeleme 

• Türkçe karakter kodlamadan en aza 
indirilmesi; ve 

• Dizinlenen lnternet daha sonra bel irli 
günce llenmesi ve ölü 

4.4 Formülasyonu 

verilen sorular için, seçi len dört arama motoru üzerinde 
aramalar (14-28 2001 ). d il ile 
belirtilen (bkz. 4) bilgi gereksinimlerinin arama 
aranabi lmesi için, söz konusu bi lg i gereksinimlerinin arama 

gerekmektedir. Bir 
bu sorular her arama motorunda kural ya da 

ifadelerle Bu bilg i gereksinimini 
üzere arama yönlendi ri len sorular 

sözdizimi (sentaks) ve ya da 
olabilmektedir. S'te ölçmek üzere l 7 
sorunun seçilen dört arama motoru üzerinde 
gösteri lmektedir. formü le ed ilmesinde daha önce verilen (bkz. 
4.2) her arama motorunun özellikleriyle ilgili bilgilerden 

noktalara dikkat 

• için tüm sorular bütün arama 
(YB) ve sonuçlar yine 

• Bir arama motoruna ait sorgulama biçimleri varsa, en 
basit 

• arama (Arabul, Netbul, Superonline) kategoriler 
üzerinde de arama yapmakta ve kategori ler ve 
belgeler gösterilmektedir. herhangi bir soru 
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entellektüel dizinleme sonucu 
kategorilere isabet eden aramalarda daha yüksek 
olabilmektedir. Netbul ve Superonline' da kategoriler üzerinde 
arama dikkate "lnternet'te" ve 
"Web" seçenekleri ile aramalar Arabu l'da ise 
böyle bir yapmak mümkün önce 

kategoriler daha sonra ise bireysel belgeler 
gösterilmektedir. arama elde edilen 

birebir Arabul'da 
kategoriler dikkate daha sonra bireysel 
belgeler 

• olarak bir sorgunun bütün arama anda 
gerekmektedir. Böylece sürekli dizinleme 
iki arama motorunun denenmesi geçen 

zaman yeni adresleri dizinlemesi ve daha sonra 
denenen motorun bu nedenle daha 
ortadan sorgular arama 

mümkün kadar 
ve bütün iki haftada 

• Sorgular sonra, 
belgelerin en zamanda incelenmesi gerekmektedir. Böylece 
arama motorunun ve belirl i bir sorguya 
belgelerin dek geçen sürede silinme ya 
da ortadan 
bu durum dikkate ve üzerinde 

hemen sonra bir hafta içinde 
2001} 
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Soru Ara bul Arama Netbul Superonline 

ve etik internet & etik + internet +etik internet ve etik 

2 "barok müzik" "barok müzik" "barok müzik" "barok müzik" 

3 + prozac - rock + prozac -rock +prozac -rock + prozac -rock 

4 "arama motoru" ve "arama motoru" & +"arama motoru" "arama motoru" 

5 "baris manca" ve "baris manca" & +"baris manca" "baris manca" 
mp3 mp3 +mp3 mp3 

6 manço" ve manço" & manço" mança" ve 
mp3 mp3 +mp3 mp3 

7 DPT DPT DPT DPT 
8 

9 
10 "Süleyman Demirel" "Süleyman Demirel" +"Süleyman Demirel" "Süleyman Demirel" 

ve Necdet & "Ahmet Necdet + Necdet ve "Ahmet Necdet 
Sezer" Sezer" Sezer" Sezer" 

11 "Süleyman Demirel" "Süleyman Demirel" "Süleyman Demirel" "Süleyman Demirel" 
veya Necdet 1 Necdet Necdet veya Necdet 

Sezer" Sezer" Sezer" Sezer" 

12 "Süleyman Demirel" "Süleyman Dem irel" "Süleyman Demirel" "Süleyman Demirel" 
veya "Ahmet Necdet 1 "Ahmet Necdet Necdet veya Necdet 

Sezer" + Sezer" + tema Sezer" + tema Sezer" + tema 

13 uzay Uzay Uzay 

14 evren Evren evren Evre n 

Uzay veya evren uzay 1 evren uzay evren uzay veya evren 

16 atatürk ve fikriye atatürk & fikriye + atatürk + fikriye atatürk ve fikriye 

17 "Ömer "Ömer "Ömer "Ömer 

5. Arama formülasyonu 

Tüm sorular için dört arama motoru belgelerle 
ilgili ham veriler kütüklerine Bu verilere Web 

54 Bkz. http://cmpe.emu.edu.tr/bitirim/home/ . 
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4.5 

Arama her soru ve 
üzerinde ilgililik (relevance) Belirli 
bir soruya belgelerden hangilerinin ilgili, hangilerinin 
ilgisiz karar 
Söz konusu karar verilirken her belgenin aranan sorunun 
konusu (aboutness) olup 

belgeleri daha önce 
Her ilg ili belge ilgili belgelerden olarak 

noktalara dikkat 
(Soyda!, 2000, s. 46): 

• belgeler teker teker incelenip "ilgili" ya da "ilgisiz" olarak 

• Web üzerinde bulunan ve adresleri olan her belge bir 
bilgi o larak 

• bilgiyi içeren ve fakat adresi olan belgeler (mirror 
pages), belgeler olarak 

• bilgiyi içeren ve adresleri de olan belgelerden ilki 
bu adreslere 

"ilgisiz" kabul Benzer bir 
biçimde, büyük ve küçük harf nedeniyle URL adresleri 

gözüken ama bilg ileri içeren belgelerden ilki 
sonraki(ler) "ilgisiz" kabul 

• sayfalarda bilginin kendisi fakat bu bilgin in yer 
bir sayfaya (link) bulunuyorsa, bu sayfalar 

da "ilgili" olarak 

• Hata veren, tarihte ilgil i 
görünen sayfalara ve fakat bu 

sayfalar ile sayfalar 
durumlarda) " ilg isiz" 

olarak kabu l 
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• ya da Türkçe bir dilde sayfalar 
"ilgisiz" olarak 

Her soru için belgeler üzerinde ilg ililik 
ikinci bir da gözden 
kütükleri üzerinden söz konusu gözden 

geçirmede iki ilgililik büyük 
ölçüde ortaya 

4.6 Performans Ölçümleri 

Arama belirleyen en önemli etmenlerden 
birisi yöntemleridir. Fakat 

bir arama yöntem önem 
sadece arama motorunun belirli bir soru 

için belgeler i lgilendirmektedir. için önemli 
olan arama motorunun Bir önceki kesimde sözü edilen 
ilgili lik bu 

Daha önceki kesimlerde (2 .5 ve 3.5) bilgi sistemlerinin 
ölçmek için anma, ve posa gibi belli 
ve ilgi li 

Bu önce Clarke ve Willet (1997) öneril en 
ortalama anma ve ön 

elde Ancak her soru için ilgili belge 
çok onma 

Çünkü ilgili belge bir ortamda 
anma rahat! sorgulanabilir. 55 

ise her soru için kesme (5, 1 O, 15 
ve 20) 
için formül 

55 Bunun tersi de mümkündür; yani milyarlarca belgenin söz konusu ve bunlardan çok 
b ir ortamda (Hawking el al., 

1999). 
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Dk = ilk (k) belge ilgili belgelerin / 
ya da gösterilen toplam belge (k) ( 11 ) 

Bu formülde k kesme ifade etmekted ir. 
kesme 1 O olarak bir 1 O belge 

içindeki toplam ilgili belge 5 ise 0,5 olarak 
(0 10 = 5 / 1 O = 0,5). toplam belge kesme 

olarak belirlenen daha az ise toplam belge 
üzerinden toplam belge 

20'den fazla durumlarda ise ilk 20 be lgeden sonra 
gelen belgeler dikkate 

69 

Tüm sorular için bu hesaplamalar arama ayn 
sonra, her soru ve her arama motoru için makro 

ortalama yöntemi ortalama 
gibi, makro ortalamada her soru için 

ilgili belge ve toplam (ilgili ve ilgisiz) belge bulunur, 
ilgili belge toplam belge bölünerek 

bulunur. Ortalama bu lmak için ise her soru 
için hesaplanan toplanarak toplam soru 
bölünür. Benzeri bir biçimde, belirli bir soru için dört arama 
motorundan elde edilen ortalama bulmak için arama 

o soru için hesaplanan ve 
dörde bölünür. 

Bu her arama sorusu için elde edilen ilgili belge 
genelde nedeniyle, arama 

performans için "normalize de 
Daha önce de gibi, arama 

belirli bir soruya olarak belgelerin çok 
görme Bu ilgil i belgeleri 
bir biçimde listeleyen arama 

daha çok tercih kolayca 
öne sürülebilir. 

Bu her soru için dört arama motorunda 
arama üzerinde top lam belge 5, 1 O, 15 ve 20 

durumlarda (kesme normalize 



70 TÜRKÇE ARAMA MOTORLARINDA PERFORMANS 

Normal ize 
daha önce kesim 2.5'te verilen S formülü norm 

toplam belge kesme olarak belirlenen 
daha az durumlarda belge ler 

nötr Çünkü 
belgelerin ilgili halde sistem {miss) 

gibi, ilgisiz halde (fa lse drop) belgeleri de 
bilmeyebilir. Bu gibi durumlarda, nötr düzeyi göz önünde 
bulundurularak boyu kesme olarak 

toplam belge 20'den fazla 
durumlarda ise ilk 20 belgeden sonra gelen belgeler normalize 

dikkate 
Normalize toplam belge 

kesme olarak 5) az 
durumlarda örneklerle 
gösterilmektedir. Örneklerde"+" ilg ili,"-" ilg isiz, "n" ise nötr belgeyi 
temsil etmektedir. 

7. 
2. 
3. 

4. 
5. 

+ - - + n : S = 1/2 (l + (4-4)/ 8) = 0,5 (S : + + n - -); norm mox 

- + + + - : S = V2 (l +(3-3)/6) = 0,5 (S : + + + - -); norm 

- - - - - : S = O (S deg-il fakat - - - - -norm max 

+ biçiminde S = 1/2 (1 +(5-5)/5) = 0 olarak norm 

veri lebilir. Bu durumda hedeflenen Sm0 ,: 

+ - - - - -
- - n n n : S = V2 (1 +(0-6)/6)=0 (S : n n n - -) · norm max / 

+ n n n n : S = 1 {S : + n n n n) . norm mox 

Tüm sorular için normalize arama 
sonra, her soru ve her orama 

motoru için makro ortalama yöntemi ortalama normalize 

Türkçe orama kapsama ve yenilik 1-14 
Haziran 200 1 tarihleri Arabul'da aramalarda 
en aranan ve tek sözcükten soru {"mp3", "oyun", "sex", 
"erotik" ve "porno") ile Seçilen sorular arama 
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en aranan sözcüklerle de uyumluluk göstermektedir. 
Kapsama ve yenilik bir biçimde ölçmek için her 

soruya toplam belge en az 50 
gerekmektedir. Kapsama ve yenilik 
izlenen yol özetlenebilir: 
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Belirlenen anahtar sözcükler ("mp3", "oyun", "sex'', "erotik" ve 
"porno") dört arama motorunda, lnternet'te arama 

ilk 1 OOO'er belge havuzda Arama 
motoru 1000' den az belgeye tüm belgeler havuza 

Daha sonra her anahtar sözcük için belgeler 50'lik 
öbekler (ilk 50, ilk 100, i lk 150, ... , ilk 1000) halinde listelenme 

göre her arama motoru için kapsama ve yenilik 
formüllere göre 

Formülde: 
a : öbek (ilk 50, ilk 100, ilk 150, .. . , ilk 1000); 
b (" 3" il il il il il t'k" il ") : sorguyu mp , oyun , sex , ero , ve porno ; 
c : aroma motorunu (Arobul, Aroma, Netbul, Superonline); 
as: : b sorgusu c orama motorunda ilk o 

kadar belge kümesini; 
TBS(S) : S kümesindeki tekil belgelerin (birden fazla ve 

olan belgeler bir belge kabul ed ilir) 

temsil etmektedir. Formül , sorgu b c arama motorunun 
ilk a belge için kapsama vermektedir. 

notasyon yenilik formülü de verilebilir: 

. . sb sb sb sb * ( ) TBS ((a U a c3 Ua c4 ))/o) 700 13 

Formül, sorgu b c aroma motorunun ilk o belge 
için yenilik vermektedir. 

Kapsama ve yenilik bir örnekle 
"mp3" anahtar için Arabul orama 
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motorunda ilk 50 belge birden fazla ve olan 
belgeler bir belge toplam belge 
Bu dört aroma motoru ilk belge 
kümesinin toplam (toplamda do birden 
fazla ve olan belgeler bir belge ve sonuç 100 ile 

kapsama Bu ilk 50, ilk 100, ilk 
150, ilk 200 , ... , ve ilk 1000 belge için ve Ara bul arama 
motoru için her 50' lik öbekteki kapsama Her 
bir üst öbek bir alt de içermektedir. "ilk 100" öbek 

"ilk 50" öbek için belgeler, "ilk 150" öbek 
ise "ilk 100" öbek için belgeler de 

Özetlemek gerekirse, kapsama bir aroma motoru 
tekil ilgili belgelerin dört orama motoru tekil 

ilg ili belgelere 
Yenilik ise Ara bul' da "mp3" anahtar 

ilk 50 belgelik kümeden, soru için 
orama (Aroma, Netbul, Superonline) 

ilk belge kümelerinin geriye ka lan tekil belge 
50'ye (toplamda, birden fazla ve o lan 

belgeler tek belge sonuç 100 ile yenilik 
Özetlemek gerekirse, yenilik bir orama 

motoru ve fakat üç orama motoru 
tekil ilgili belgelerin o arama motoru 

belgelere 
Bu yöntem sorgular ve orama her 50'lik öbek 

için ve kapsama ve yenilik Daha 
sonra, orama Türkiye adresli (sonu ".tr" ile biten) belge ler 

kapsama ve yenilik Bu amaçla, bir 
önceki her sorgu için havuzda toplanan belgeler, belge 

göre kontrol edilip site adresleri 11 .tr" ile bitmeyenler 
havuzdan Havuzda kolan ve sonu 11 .tr" ile biten adresler 
yeniden "mp3" anahtar Arabul orama 
motorunda ilk 50 belge (1) 
www.ooa.com, (2) www.bbb.com.tr, (3) www.ccc.com, (4) 
www.ddd.com.tr, (5) www.eee.edu.tr, ... olsun. Sonu ".tr" ile bitmeyen 
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site adresler havuzdan (l) 
www.bbb.com.tr, (2) www.ddd.com.tr, (3) www.eee.edu.tr, ... 
Havuzdaki bittikten sonra, ".tr" adresli belgeler için 
kapsama ve yenilik daha önceki formüller 

Türkçe arama günleme belirlemek için, bilgi 
sisteminin içeren bir bir belge 

ve belge lnternet adreslerine sahip iki Web sunucusuna 
(http://cmpe .emu.edu .tr/bitirim/vartanbitirim, 
http://www.geocities.com/vartanbitirim) Daha sonra bu 
adresler Arabul, Arama, Netbul ve Superonline arama 
site doldurularak 18 Ekim 2001 tarihinde 
Arabul, eklenen adresin l ile 4 hafta 
belirtmesine 5 2002 tarihinde kontrolde ilgili 
belgenin henüz Arama, eklenen 
adreslerin 6 saat içerisinde Ancak adresler 
eklend ikten bir dakika sonra aramada her iki adresin 
de Netbul ve Superonline arama 

eklenen adreslerin ne kadar sürede 
5 2002'de kontrolde her iki adresin de 

Netbul ve Superonline'da 
Günleme ilgili testin bir ise orama 

dizinlerinde yer alan bir Web üzerinde 
günlemenin ne kadar sürede dizinlere ölçmektir. Bir 

aradan geçen süre arama dizinleme 
(örümceklerinin) adresi hangi ziyaret 
göstermektedir. Ancak kaydedilen adresler bir arama motoru (Arama) 

arama henüz dizinlenmediklerinden bu 
Yine de, l 7 soru için belgelerdeki 

ya da ölü örümceklerin adresleri 
hangi ziyaret ettikleri konusunda kabaca da olsa bir fikir 
vermektedir (bkz. 6). 

Arama Web belgelerinde yer alan üst veri (metadata) 
iki küçük 

uygulamayla test Bu amaçla önce TKD ev (bkz. 
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3) yer alan üst verile r dört arama motoru üzerinde 
arama ve TKD'nin üst veriler 

test testte her arama motoru 
kesin olarak bilinen ve üst veri dolu olan birer 

Web Daha sonra, her belgedeki üst veri 
yer alan anahtar sözcükler sorgular ve bu 
sorgulara arama motoru kesin olarak 
bilinen sayfalara 

4.7 Verilerin Ana lizi 

elde bulgular yöntemlerle analiz 
Arama kesme ve normalize 

ile güncellik, kapsama ve yenilik tablo ve 
ve belli bulgular Arama 

dizinlemede üst veri belirteçlerinden 
test etmek denemelerin 

da tablo ve halinde 
Arama güncellik, ve norma/ize 

fark o lup parametrik olmayan 
(nonparametric} Kruskal-Wa llis ve Mann-Whitney U testleri 
uygulanarak ve norma/ize 

(korelasyon) olup Pearson korelasyon 
(r) ile test Bu testlerle ilgili bilgi verilmektedi r. 

gibi, ikiden fazla örneklemden elde edilen orta lamalar 
fark olup test etmek için varyans analizi (F-testi) 

Fark varsa bu hangilerinden 
bulmak için t testi Ancak parametrik bir test 

olan F- testini (ve t- testini} uygulayabilmek için veri lerin normal 
göstermesi ve birbirine benzemesi (homojenlik} gerekmektedir. Arama 

toplam 17 soru için kaydettikleri normalize 
ve güncellik normal göstermemektedir. 

testlerde dört arama motorunun 
homojen 
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Bu nedenle, arama 
istatistiksel bir fark olup ölçmek için 
parametrik o lmayan Kruskal-Wallis testi Kruskal-Wallis 
testi parametrik F-testi ile voryons analizine alternatif o larak 
bil inmektedir (Makal, 1998, s. 211 ). Kruskal-Wallis testinde ikiden 
fazla (k) arama motoru kaydedilen tüm (N) gözlem 

verilmekte ve bu 
numaralar gerçek yerine Daha sonra her 
orama motoruna ait (n) toplanarak sütun 

1 
bulunmakta (Til ve Kruskal-Wallis test (H ile gösterilmektedir) 

H =[l2(N I N + 1) t(Tf i n;) ]-3(N + 1) 

Hesaplanan H belirlenen güven düzeyinde tablodan 
bulunan kritik büyükse H0 hipotezi arama 

fark yoktur) 
reddedilmektedir.56 Bir en az iki arama motorunun 

istatistiksel bir fark 
ortaya 

fark durumunda bu hangi arama 
bulmak için Mann-

Whitney U- testi Mann-Whitney U- testi örneklem 
t- testinin parametrik olmayan arama motoruna ait 

U-
arama motoruna ait 
istatistiksel olup U- ile test edilir. 

U- hesaplamak için önce iki arama motorunun 
verilir. arama motorundan herhangi 

birisi için mümkün olan en büyük ile mevcut 

56 Her oromo motoruna oit gözlem 5 ya da daha az ise kritik Kruskal-Wollis kritik 
tablosundan, gözlem S'ten fazlaysa kritik c2 {ki- kare) tablosundan elde 

edili r. Çünkü gözlem yeterince büyük durumunda {n1 > 5) Kruskal-Wallis 
serbestlik derecesi (SD) = k-1 'lik bir gösterir. her arama 

motoruna ait gözlem 1 7 kritik için c2 tablo su 
Kruskal-Wallis bilgi için bkz. Kartal (1998, s. 21 1 ve ve 
Ünver ve Gamgam (1999, s. 373 ve 
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fark U- verir. Bu hesaplama için 
formül ler 

n1 örneklem için, 

(15) 

n2 örneklem için, 

(16) 

Formülde T1 ve T2 birinci ve ikinci arama 
vermekted ir. Bu hesaplanan U1 ve U2 

U olarak Hesaplanan U 
örnek büyüklükleri 17) ve önem düzeyine göre 

U- testi kritik tablosundaki kritik 
U tab lo küçükse H0 hipotezi 

Arama ile Arabul arama 
fark yoktur) reddedilir. Bir belirlenen güven 

düzeyinde iki arama motorunun istatistiksel 
bir fark karar verilir. 57 

kesme orta lama 
ortalama normalize Pearson 
korelasyon {r) ile test Pearson korelasyon 
{r) O ile l almakta ve iki ait 

fark olup fark varsa bu yönünü (negatif ya 
da pozitif) ve gücünü gösterir. bilinen ve hipotez testlerinde 
olarak Pearson kore lasyon ilgil i 

bilgi istatistik edinilebilir. 
tüm istatistik testler için %95 güven düzeyi (iki 

yönlü) testlerin SPSS for 
Windows {sürüm 9.05) 

57 Mann-Whitney U testiyle ilgili bilgiler için eserinden (1998, s. 189 ve 
bilgi için bkz. Kartal (1998) ve Ünver ve Gamgam (1999). 
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Bu bölümde elde edilen bulgular verilmekte ve söz 
konusu bulgu lar analiz edilerek Önce 17 soru için 
dört arama motorundan elde güncellik ile 

ve normalize ve 
birbiriyle Daha sonra Türkçe arama en 

aranan dayanarak ölçülen arama 
kapsama ve yenilik ilgili bulgular Son olarak, 
arama üst veri belirteçlerinden 

konusunda iki küçük testin 

Toplam 1 7 soru için Arabul, Arama, Netbul ve Superonline arama 
belgeler üzerinde ilgili l ik 

6'da verilmektedir. {varsa) 
ilk 20 belge dikkate her belge "ilgili" veya 

"ilgisiz" olarak onda 
(ölü) da not 6 esas olarak 

güncellik, ve normalize analiz ederken 
ham verilerin içermektedir. her 

orama motorundan elde edilen bakarak 
arama 6' dan 

Benzeri bir biçimde, arama kesme 
ve normalize ile ilgili 

tablolar 6' dan 
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Sorgular Ara bul Arama Netbul S'!E._eronline 
0- - ----- +++-------00 ------------ 0 -- -0- - ----0----

+ 

3. o 
4. 

5. -0-

6. - O 

-0---0 0 - -0---- -
00 -- 0 --++-- 0 
00 

0 - + --0+0-00-

+ ----+- 00-+- +-----+ + - 0 -+- +-+-++--++ + 
0 - 000--- - 0-0 --- +-O+----+ 
------- 0 --- 00 ----0-- 0 ------- -0 00 

++++ ---0-- + + --------+--- 0-- --0-------
-- 0-+ --

+++0---- ---- --0---------0- --0----0 - 0 ---
0----000 0-- --- -------

7. +o - + +o++++ - +o+ - - + - - - - - - - - - - - - - +o - - - - - - - - - -
-+ ++--+ -+- --- 0 ---

8. - +++0-- -+ 0 --++ +0 - + - 0- ---+-++--0--- -+0----0 -- ++ 

9. 

10. 

1 

12. 

13. 

14. 

- + ---- + -0- 00 00 ----- ---- 0 -+-
+0-+ 0 - -- -- + 0+++----0- 0 --+--+ - ---
+O++O+++O + - 0--0 - 00 

+--+ - - -- - ----
-0+----

0------++0 + 
+-+O-. - •• 
-- 0-- ---- ---
----0 0 --

-++ 000+000 --+-+--------- +0+++ - 0+++ 
+0 -+ 000000 +-00 ---- 00 
+++000+ 000 -- +-+++----- -
+0-+000000 

+O++++O+++ 
++00----00 
-0---- 0------
--00- 0 -

+---00-- 00+ -
0-0-0+0-

----+-------+- +------------
----+--

- 0 ------ 0-0-0 ---- -0---- ----- -------------0 
--0 0-01> --- 0+ -

15. - o - - + - o - - - - + + - + + - - - + - + - o - - - + - + - - + - - - + - +o+ - - - + - -
0+0---0-- -+ 0 - 0 -+- 0 + --+--- --+-+---

16. 

17. 

-+++-+--+--
+ + - --

O+ - +- --- ++-+ 
-0+--0--
--0---

Not:"+" ilgili,"-" ilg isiz belgeyi, "O" ise ya da ölü 
göstermektedir. Beli rli bir gözde herhangi bir ilg ili arama 
motorunun o soru için ilgil i ya da ilgisiz hiç bir belgeye 
göstermektedi r. 

6. 
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5.1 Arama 

Bir önceki bölümde (4.6) gibi, aroma 
ölçmek için deney, ilgili aroma 

gönderilen uzun süre 
dizinlememeleri nedeniyle iki 
Web sunucusuna (http://cmpe.emu.edu.tr/ bitirim/ vortonbitirim, http:// 
www.geocities.com/vartonbitirim) olan belge dört 
aroma motoruna do, (Aroma, Arabul, Netbul ve Superon line) 18 Ekim 
2001 tarihinde fakat 5 2002 tarihine 
kadar denetlemeler sonucunda söz konusu belgenin Aroma 

aroma 
Ancak orama belirli bir soru 
belgelerin olup do ölçülmektedir. Bir 

belgelerin URL adreslerine belgenin 
Web'den bir sunucu ya do dizin 

listelenmesi, vb. gibi nedenlerle "adres 
bu adres "ölü" demektir. Bu da, arama motoru 

dizinlenen adresleri hangi ziyaret ederek ölü olup 
kontrol ettiklerinin bir göstergesidir. 

Arobul, Arama, Netbul ve Superonline aroma 
ölçebilmek için her soru için belgeler 

"ölü" makro orta lama yöntemiyle arama 
ö lü yüzdeleri Tablo S'de arama 
göre her soru için belge ve 

ölü verilmektedir. 7'de ise arama 
ortalama ölü verilmektedir. 
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Tablo 8. Arama ölü 

Arabul Arama Netbul Superonline 
Sorgular 

ÔBS ETBS % ÖBS ETBS % ÖBS ETBS % ôBS ETBS % 
1 1 8 13 5 20 25 1 20 5 3 20 15 
2 o 1 o 6 14 43 o 2 o 5 12 42 
3 1 1 100 6 20 30 3 20 15 1 20 5 
4 o o o 3 15 20 2 20 10 3 4 75 
5 1 3 33 1 10 10 o 20 o 3 20 15 
6 1 2 50 5 20 25 3 20 15 3 20 15 
7 1 4 25 2 20 10 o 20 o 2 20 10 
8 3 20 15 6 20 30 1 13 8 3 20 
9 5 20 25 7 20 35 o 10 o 1 20 5 
10 o o o 13 20 65 o 20 o 6 20 30 
il o o o 13 20 65 o 20 o 6 20 30 
12 o o o o 2 o o 20 o 5 20 25 
13 3 20 15 8 20 40 o 20 o o 20 o 
14 3 20 15 8 20 40 1 20 5 2 20 10 
15 5 20 25 3 20 15 1 20 5 1 20 5 
16 o o o o 16 o o 7 o 3 20 15 
17 o o o o o o o 1 o 1 6 17 

Ortalama Ölü 

1,4 %19 5,1 %27 0,7 %4 2,8 %19 

Not: ilk 20 belge ve ortalama ölü yüzdesi makro 
ortalama yöntemine göre ÖBS: Ölü ETBS: 

Toplam Belge 

Ara bul Arama Netbul Superanline 

7 . Arama ortalama ölü 

Ort. 
o/tl_ 

14 
21 
38 
26 
15 
26 
11 
17 
16 
24 
24 
6 

14 
18 
13 
4 
4 

%17 
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Tablo 8 ve 7'den de gibi, Arama, %27 ile ölü 
en yüksek arama motorudur. Bir 

her dört belgeden birisi ö lü 
içermektedir. % 19 ile Arabu l ve Superonline izlemektedir. Ölü 

en arama motoru ise Netbul'dur (%4). 
soru ortalama ölü 5, l , 2,8, 
Arabul'un 1,4, Netbul ' un ise 0,7'dir. Arama 
ortalama her 6 belgeden birisi (% l 7) ölü içermektedir. 

Arama ölü 
istatistiksel olup saptamak için Kruskal-
Wallis testi ve fark (H = 17,49, s.d = 
3, p < .001).58 Ölü en olan Netbul'un 

Kruskal-Wallis yeniden Netbul'un 
üç arama motorunun (Arabu l, Arama ve Superonline) 

ölü bir fark yoktur (H = 3,02, s.d. 
= 2, p < .220). Bir Netbul'un 
arama daha 

ve ölü daha söylenebilir. 
Arama sorulara göre ölü 

(Tablo 8, son sütun), soru türleriyle ölü 
bir gözlenmektedir. Tüm arama 

için orta lama ölü en yüksek olan soru 3. sorudur. Ancak 
bunun nedeni Arabul'un 3. soru için toplam 1 belgeye ve bu 
belgenin de ölü Ölü 
4. ve 6. sorular için 4 . soru için ölü 

yüksek bu soru için Benzeri bir 
biçimde l O. ve 11 . soru larda ortalama ölü (%24), 

nedeniyle yüksek Ölü en 
olan sorular 12., 16, ve 17. (%4). Bu soru lar için 

arama genellikle ya ilgili belgelere ya da 
toplam belge görü lmektedir. 

Arama hangi sorular için sonuç Tablo 
8' den izlenebilir. Ara bul l 7 sorudan 6' (4, l O, 11, 12, 16 ve 17. 

58 Hesaplana n Kruska l-Wallis (H) x2 (3, 0,0 5) = 7,8 1 tablo 
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sorular) için hiç bir belgeye Bu rakam, Arabul'un 
%35'i için sonuç gelmektedir. Arama, 

bir soruya (17. soru} sonuç Netbul ve Superonline 
ise tüm sorular için en az bir belgeye 

5.2 Arama ve Normalize 

Yöntem ve bölümünde (4. bölüm} de gibi, Türkçe 
arama performans düzeylerini belirlemek için ve 
normalize Toplam 17 sorgu (bkz. 4.3) 
Arabul, Arama, Netbul ve Superonline arama tek tek 

belgeler belirlenen ölçütlere göre (bkz. 4.5) "i lg ili" ve 
"ilgisiz" olarak ve daha önce verilen formüller 

(bkz. 4.6, formül 6 ve formül 8) arama 
kesme ve normalize 

belge olan sorgularda normalize 
olarak Tüm sorular için ortalama 

ve ortalama normalize makro ortalama 
yöntemi 

5 .2 .1 Bireysel 

5.2.1.1 Arabul 

Arabul için 5, 1 O, 15 ve 20 belge sonra kaydedilen 
ve normal ize Tablo 9'da verilmektedir. 

Tablo 9'da dikkati çeken ilk noktalardan birisi, Arabul'un 17 sorudan 
için hiç bir belgeye Geri kalan 11 soru 

59 Aroma her sorgu için belgelerin listeleri http://cmpe.emu.edu.tr/bitirim/ 
home adres inden çevrimiçi olarak görülebilir. 

60 Dördüncü, 10., 11., 12., 16. ve 17. sorular. 
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için Arabul, toplam 119 belgeye bunlardan 25'i ilgili 
(soru 2 ilgili belge). Dikkati çeken bir 

nokta ise Arabul'un toplam 5 soru için62 herhangi bir ilgili 
belgeye (yani bu sorular için Bir 

sonuç veren sorular da Arabul, 
toplam 17 sorudan 11 'inde ilgili belgelere Arabul'un 
ilgili belgelere sorularda63 ilk 20 belge için 

% l O ile % l 00, normalize ise %33 ile 
% 100 

Arabul'un ortalama kesme 
pek büyük bir göstermemektedir(% 16). Ortalama normalize 

ise ilk 5 belgede % 16 iken ilk 1 O belgede 
önemli bir kaydederek %22'ye ancak belge 

15 ve 20'ye 
% 19 ve %21 ). Arabul, 17 sorudan 11 'inde ilgili belgeye 

tüm kesme hem hem de nor-
malize 

61 Toplam belge ilgili ve ilgisiz belgelerin Gerçekte 
toplam belge daha yüksektir. Ancak ilk 20 belge 

62 Birinci, 3., 5., 6. ve 14. soru lar. 

63 7., 8., 9 ., 13. ve 15. sorular. 
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Tablo 9. Ara bu l' un kesme ve normal ize 

Ara bul 
Kesme Kesme !Kesme 

5 10 15 
it D NS ti D NS il D NS 

1 o 5 o o o 8 o o o 8 o o 
2 1 o 100 100 1 o 100 100 1 o 100 100 
3 o 1 o o o 1 o o o 1 o o 
4 o o o o o o o o o o o o 
5 o 3 o o o 3 o o o 3 o o 
6 o 2 o o o 2 o o o 2 o o 
7 2 2 50 50 2 2 50 50 2 2 50 50 
8 3 2 60 50 4 6 40 67 5 10 33 70 
9 2 3 40 67 2 8 20 88 6 9 40 33 
10 o o o o o o o o o o o o 
i l o o o o o o o o o o o o 
12 o o o o o o o o o o o o 
13 o 5 o o 2 8 20 13 5 10 33 22 
14 o 5 o o o 10 o o o 15 o o 
15 1 4 20 o 1 9 10 56 2 13 13 42 
16 o o o o o o o o o o o o 
17 o o o o o o o o o o o o 

Toplam 9 32 12 57 21 73 
it (ortanca) o o o 
D (ort.) 16 14 16 
D (ortanca) o o o 
NS (ort.) 16 22 19 
NS(_ortancal o o o 

belge iZ: ilgisiz belge D: 
NS: Norma lize ort.: Aritmetik ortalama 

5.2.1.2 Arama 

Kesme 
20 

ii D NS 
o 8 o o 
1 o 100 100 
o 1 o o 
o o o o 
o 3 o o 
o 2 o o 
2 2 50 50 
6 14 30 69 
9 il 45 33 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
5 15 25 48 
o 20 o o 
2 18 10 58 
o o o o 
o o o o 

25 94 
o 

15 
o 

21 
o 

Arama için 5, 1 O, 15 ve 20 belge sonra kaydedilen 
ve normalize Tablo 1 O'da veri lmektedir. 

Arama 17 sorudan sadece l 'inde (17. soru) hiç bir belgeye 
Geri ka lan sorular için Arama, toplam 277 belgeye 

bunlardan 64'ü ilgili (soru 4 ilgili 
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belge). Üç soru64 için ise belgeler ilgili belgelere 
O). ilk 20 belge için 

% 14 ile %60 (ort. = %2 1, ortanca = % 15), nor-
mal ize ise %0 ile % l 00 (ort. = %54, ortanca = 
%65), Soru ilgili belgelerin 

tüm kesme 3'tür. 

Tablo l O. kesme ve normalize 

Ara bul 
Kesme Kesme !Kesme 

5 10 15 
Sorgular iz D NS ii D NS ti iz D NS 

1 o 5 o o o 8 o o o 8 o o 
2 1 o 100 100 1 o 100 100 1 o 100 100 
3 o 1 o o o 1 o o o 1 o o 
4 o o o o o o o o o o o o 
5 o 3 o o o 3 o o o 3 o o 
6 o 2 o o o 2 o o o 2 o o 
7 2 2 50 50 2 2 50 50 2 2 50 50 
8 3 2 60 50 4 6 40 67 5 10 33 70 
9 2 3 40 67 2 8 20 88 6 9 40 33 
10 o o o o o o o o o o o o 
il o o o o o o o o o o o o 
12 o o o o o o o o o o o o 
13 o 5 o o 2 8 20 13 5 10 33 22 
14 o 5 o o o 10 o o o 15 o o 
15 1 4 20 o 1 9 10 56 2 13 13 42 
16 o o o o o o o o o o o o 
17 o o o o o o o o o o o o 

Toplam 9 32 12 57 21 73 
(ortanca ) o o o 

D (ort.) 16 14 16 
D (ortanca) o o o 
NS (or t.) 16 22 19 
NSJ..ortanc!!l o o o 

belge iZ: ilgisiz belge D: 
NS: Normalize ort.: Aritmetik ortalama 

64 Dö rdüncü, 12. ve 14. so rula r. 

Kesme 
20 

u tz D NS 
o 8 o o 
1 o 100 100 
o 1 o o 
o o o o 
o 3 o o 
o 2 o o 
2 2 50 50 
6 14 30 69 
9 il 45 33 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
5 15 25 48 
o 20 o o 
2 18 10 58 
o o o o 
o o o o 

25 94 
o 

o 
21 
o 
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ortalama kesme 
önemli göstermektedir. i lk 5 belgede %40 olan 
ortalama kesme giderek ve 

ilk 20 belgede %21 'e 
ise ortalamalardan daha bir (ilk 5 belgede 
%60, ilk 20'de % 15). Ortalama normal ize ise 

ilk 5 belgede %50 iken ilk 1 O belgede öneml i bir 
kaydederek %58'e ancak belge 15 ve 20'ye 

%52 ve %54). 
Normalize ortalamaya benzer bir 

5.2.1.3 Netbul 

Netbul için 5, 1 O, 15 ve 20 belge sonra kaydedilen 
ve normo lize Tablo 11 'de verilmektedir. 

Netbul bütün sorular için en az bir belgeye Bir 
Netbul'da sonuç veren soru Ancak Netbul, toplam 17 
sorudan 8'inde hiç bir ilg ili belgeye 0) .65 

Geri kalan sorular için Netbul, toplam 273 belgeye bunlardan 
ilgili (soru 3 ilgili belge). Netbul 'un 

ilk 20 belge için %5 ile %25 (ort. = %9, 
ortanca = %5), normalize ise %0 ile %89 (ort. = 
%34, ortanca = %26), Soru 
ilgili belgelerin kesme 5 iken O, kesme 

l 'dir. 

65 Birinci, 2., 4., 6., 12., 14., 16. ve 17. sorular. 
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Tablo 11 . Netbul'un kesme ve normalize 

Netbul 
Kesme 5 ]Kesme 1 O Resme 15 Kesme 20 
11 D NS il iZ D NS 11 D NS il iZ D NS 

1 o 5 o o o 10 o o o 15 o o o 20 o o 
2 o 2 o o o 2 o o o 2 o o o 2 o o 
3 1 4 20 100 3 7 30 52 4 11 27 59 4 16 20 72 
4 o 5 o o o 10 o o o IS o o o 20 o o 
5 2 3 40 100 2 8 20 100 3 12 20 78 3 17 15 84 
6 o 5 o o o 10 o o o 15 o o o 20 o o 
7 1 4 20 50 1 9 10 78 1 14 7 86 1 19 5 89 
8 1 4 20 25 3 7 30 48 3 10 23 45 3 10 23 33 
9 1 4 20 50 2 8 20 63 2 8 20 30 2 8 20 26 
10 2 3 40 17 2 8 20 69 2 13 13 81 2 18 10 86 
il 2 3 40 17 4 6 40 54 4 il 27 75 4 16 20 83 
12 o 5 o o o 10 o o o 15 o o o 20 o o 
13 1 4 20 o 1 9 10 56 2 13 13 42 2 18 10 58 
14 o 5 o o o 10 o o o 15 o o o 20 o o 
15 o 5 o o 2 8 20 31 4 11 27 34 5 15 25 45 
16 o 5 o o o 7 o o o 7 o o o 7 o o 
17 o 1 o o o 1 o o o 1 o o o 1 o o 

Toplam 11 67 20 130 25 188 126 247 
U {ortanca) o 1 1 1 
D {ort.) 13 12 10 9 
D {ortanca) o 10 7 5 
NS {ort.) 21 32 31 34 
NS _(ortanca o 31 30 26 

belge belge D: NS: Normalize 
ort. : Aritmetik ortalama 

87 

Netbul'un ilk S belgede% 13 olan ortalama 
ilk 20 belgede %9'a kesme 

ise büyük göstermektedir. 
ilk S belgede %0 iken, ilk 1 O belgede 
% 1 O'a ilk l S belgede %7'ye, ilk 20 belgede ise %S'e 

Netbul'un ortalama normalize genelde kesme 
yükseldikçe ilk S belgede %21 olan 

ortalama ilk 1 O belgede %32'ye ilk l S 
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belgede biraz (%3 1 ), ilk 20 belgede ise yeniden %34'e 
Netbul'un ortalama normalize 

da ortalamalara benzer bir ilk 
5 belgede O, ilk 1 O'da %31, ilk 15'te %30, ilk 20'de %26). 

Netbul'un ortalama ve normalize 
ve bu Netbul'un toplam 8 soru 
için hiç bir ilg ili belgeye ve sorular için de ilk 
5 belgede genellikle ilgili belgelere ile 

5.2.1.4 Superonline 

Superonline için 5, 1 O, 15 ve 20 belge sonra 
kaydedilen ve normal ize Tablo 12' de 
verilmektedir. Superonline da bütün sorular için en az bir belgeye 

Yani, Superonline' da sonuç veren soru 
Superonline toplam 17 sorudan 4'ünde66 hiç bir ilgili belgeye 

O). Superonline toplam 302 belgeye 
bunlardan 54'ü ilgili (soru 3 ilgili 

belge). ilk 20 be lge için %0 
ile %50 (ort. = % 16, ortanca = % 1 O), normalize 
ise %0 ile %84 (ort. = %39, ortanca = %47), 
Soru ilgili belgelerin belge 5, l O 
ve 15 iken l 'dir. Fakat ortanca, ilk 20 belgede 2'ye 

Superonline'da gösterilen belge ilgili 
belgelere da söylenebili r. 

ilk 5 belgede %25 olan ortalama 
ilk 20 belgede% 16'ya 

da ilk 5 belgede %20 iken ilk 20 belgede% l O'a 

66 Birinci, 4., 16. ve 17. sorular. 
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Tablo 12. kesme ve 
normalize 

Superonline 

89 

Kesme 5 !Kesme 1 O JKesme 15 Kesme 20 
ii D NS ii D NS ii 

1 o 5 o o o 10 o o o 15 
2 1 4 20 50 2 8 20 56 2 10 
3 3 2 60 50 6 4 60 46 9 6 
4 o 4 o · o o 4 o o o 4 
5 o 5 o o o 10 o o o 15 
6 o 5 o o o 10 o o o 15 
7 1 4 20 75 1 9 10 89 1 14 
8 1 4 20 75 1 9 10 89 3 12 
9 2 3 40 67 2 8 20 88 2 13 
10 4 1 80 25 7 3 70 43 8 7 
11 4 1 80 25 8 2 80 38 10 5 
12 o 5 o o o 10 o o o 15 
13 1 4 20 100 1 9 10 100 1 14 
14 o 5 o o o 10 o o o 15 
15 2 3 40 50 4 6 40 50 5 10 
16 2 3 40 50 4 6 40 38 6 9 
17 o 5 o o o 6 o o o 6 

Toplam 21 63 36 124 47 185 
(ortanca) 1 1 1 

D (ort.) 25 21 
D (ortanca) 20 10 
NS (ort.) 33 37 
NS J_ortanca 25 38 

belge iZ: ilgisiz belge D: 
NS: Normalize ort.: Aritmetik ortalama 

D NS ii iz D NS 
o o o 20 o o 

17 34 2 10 17 25 
60 50 10 10 50 63 
o o o 4 o o 
Q o 1 19 5 11 
o o o 20 o o 
7 93 1 19 5 95 

20 47 4 16 20 47 
13 92 3 17 15 71 
53 73 8 12 40 84 
67 72 10 10 50 86 
o o o 20 o o 
7 100 2 18 10 56 
o o 1 19 5 5 

33 56 6 14 30 61 
40 43 6 14 30 
o o o 6 o d 

54 248 
2 

19 16 
7 10 

39 
43 4] 

Superonline'da belge ortalama normalize 
de ilk 5 belgede 

%33, ilk 20 belgede %39) . Benzeri bir biçimde normal ize 
da sürekli bir ilk 

5 belgede %25, ilk 20 belgede %47) . 
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5.2 .2 Toplu 

5.2.2.1 Arama Belge 

Arama sonuç veren (bir soruya 
hiç bir belgeye veya olan (bir 

soruya hiç bir ilg ili belgeye soru 
Arabul toplam 17 sorudan Arama ise 

l 'inde hiç bir belgeye Netbul ve Superonl ine ise her 
soru için en az 1 be lgeye Netbul toplam 17 sorudan 8'inde 
hiç bir ilg ili belgeye Netbul'u 5 soruyla Superonline, 4 
soruyla Arabul ve 3 soruyla Arama izlemektedir. sonuç veren ve 

olan soru b irlikte Arabul 
17 sorudan 11 (%65), Netbul 8 (%47), Superonline 5 (%29), Arama 
ise 4 (%24) soruda ilg ili belgelere 

Sorulara göre arama ilgili belgelere 
ve ilk 20 belgedeki ilgi li belge Tablo 

l 3'te veri lmektedir. Hiç bir arama motoru 4. , 12. ve 17. sorular için 
ilgili belgeye Birinci, 6 . ve 14. sorular için üç arama 
motoru, 16. soru için iki, 2., 3., 5., 1 O. ve 11. sorular için ise en az 
bir arama motoru ilgili belgelere Yedinci, 8., 9., 13. ve 
15. sorular için ise tüm arama en az bir ilgil i belgeye 
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Tablo 13. Sorulara göre ilgili be lge 

Soru Ara bul Arama Netbul Superonline 

·.· o 3 o o 
2 2 o 2 
3 3 4 10 
4 o· o 
5 4 3 1 

6 3 
... o •;. o 

7 2 12 1 

8 6 4 3 4 

9 9 4 2 3 
10 5 2 8 
11 6 4 10 

12 \):, o o 
13 5 3 2 2 

14 o o o 1 

15 2 8 6 
16 ':. Q 

:-. , 6 
17 ,: O . 

Toplam 25 (119) 64 (277) 26 (273) 54 (302) 

Ortalama 1,5 3,8 1,5 3,2 

Not: Gri renkli gözler ilgili aroma motorunun o soru için ya hiç bir belgeye 
ya do belgeler hiç bir ilgili belge ifade 

etmektedir. Toplam ilk tüm sorular için orama motorunun ilgili 
belge parantez içindeki ise toplam belge vermektedir. 

Toplam 1 7 soru için en fazla ilgili belgeye arama motoru 
Arama' (64). Superonline (54), Netbul (26) ve Arabul (25) 

Bu soru 
ortalama ilgili belge (3,8) arama yüksek 

kolayca (Superon line 3,2; Arabul ve Netbul 1,5). 
Arabul ve Netbul'un toplam 11 ve 8 soru için hiç bir ilgili 
belgeye bu arama soru 



92 TÜRKÇE ARNM MOTORLARINDA PERFORMANS 

ortalama ilgili belge da 
Netbul 17 soru için 273 belgeye bunlardan 

sadece ilgili Arabul'da ise sonuç vermeyen 
toplam 11 soruya 119 belgeye ve bunlardan 25' i i lgil i 

Dört arama motorunun toplam ilgil i belge l 69'dur. Bir 
an için her arama motoru belge lerin tekil 
varsayacak olursak, bu rakam, soru dört arama motoru 

ortalama 1 O ilg ili be lgeye gelmektedir. 
Dört arama motoru toplam belge 971 'dir. 

Bunlardan 169'u ilgili Arama 
her 6 belgeden 5 'i ilgisizdir. 

5.2 .2.2 Arama Ortalama 

Arama kesme ilk 5, 1 O, 15, 
ve 20 belge içi n) kaydettikleri orta lama 8' de 
veri lmektedir. 

: -----·--·----
35 

.... =s:::--.-"------------< - ·+- -· Netbul 
30 

-:::_ 25 - - ---· -.. --,;-; --... ::-- ---1 20 - - .. - - - - • 
8 15 ..... • - - - - - - - -•--••••••••••:•:··=··:. - • • - • ::= • • - • • • • • • ••••••••• 

10 ..... ·--- ·--=.-
5 ---------- - - --------- ----·----! 
o '-------------------------' 

5 10 15 20 
Kesme 

8. Ortalama 
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8'den de gibi, kesme en 
yüksek Aroma (ort. %28). 
Superonline (%20) ve Arobul (% 15) izlemektedir. Superonline ve 
Arabul'un ortalama kesme 20'ye 

hemen hemen birbirine hole En 
Netbul 'a aittir (ort. % 11 ). Daha önce de 

gibi, Aroma l 7 soru için en fazla ilgil i belgeye aroma motoru 
Bu ortalama 

yüksek kolayca Arabul'un 
toplam 17 sorudan için sonuç belirtmekte yarar 

Ortalama Arama, Superonline' o 
oranla %40, Arobul'a oranla %87, Netbul'o oranla ise %250 
daha iyi bir performans 

Kesme yükseldikçe ortalama de 
görü lmektedir. Bu Arama' da çok belirg indir. Aroma' da 

ortalama kesme 5 iken %40, l O iken %27, 15 
iken %24, 20 iken %21 'dir. Bir kesme 

ortalama 
Superonline ve Netbul'da ise ortalama 

nispeten daha (Superonline'da %25'ten 
% l 6'ya, Netbul'da % l 3'ten %9'a). Arabul 'da ise kesme 

orta lama hemen hemen 
Kesme yükseldikçe, yani 

inildikçe, ortalama 
da (2000, s. 59) 
AltaVista, Excite, HotBot, lnfoseek ve Northern Light'ta 

ilk l O belge ile ilk 20 belge ortalama 
%7 ile % 12 bir 

Türkçe aroma ilk 20 belge için elde 
ortalama yurt benzeri bir 

Leighton ve Srivastava 1999 
ilk 20 belge için AltaVista, Excite, HotBot 

ve lnfoseek'in ortalama %53, %58, %35 
ve %52 olarak Dört Türkçe arama motorunda l 7 soru 
için ilk 20 belgede elde ortalama 
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arama elde edilen üçte biri 
(Arabul % 15, Arama %2 1, Netbul %9, Superonline % 16). 

her ne kadar Türkçe arama 
aroma 

de, böyle bir ilginç 
Arama' do ilk 5 sonuç ile ilk 1 O sonuç ortalama 

arama oranla çok daha bir 
Bu durum, Arama'da ilgi li 

belgeleri ilk göstermek üzere 
akla getirmekte ise de ne ki elimizde bu destekleyen ampirik 
veriler 

Arama kesme 
istatistiksel bir fark o lup 

testlerle Tablo 9, 1 O, 11 ve l 2'deki veriler 
aroma normal 
ortaya testlerde dört arama motorunun 

homojen Bu 
nedenle, aroma istatistiksel 

bir fark olup ölçmek için parametrik 
olmayan Kruskal-Wollis testi Fark varsa bu hangi 
orama bulmak için ise 
Mann-Whitney U- testi Bu testler daha 
bilgi bir önceki bölümde (bkz. bölüm 4 .7) 

Arama kesme 1 O, 15 ve 20 iken kaydettikleri 
%95 güven düzeyinde6 7 istatistiksel yönden 

bir fark (kesme 1 O için H = 6,89, s.d. 
= 3, p = .07 6; kesme 15 için H = 5,37, s.d. = 3, p = 
.147; kesme 20 için H = 5,22, s.d. = 3, p = .156). Üç 
kesme için hesap lanan Kruskal-Wallis (H) tablodaki 
kritik (X2 (3, 0,05) = 7,81 ) küçüktür. Ancak kesme 5 
iken orama fark istatistikse l 
yönden (H = 8,77, s.d. = 3, p = .033). Bu hangi 
orama saptamak için Mann-Whitney U-

67 Doho önce de gibi (bkz. 4.7), tüm istatistik testler için %95 güven 
düzeyi (iki yönlü) 
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testi ve Arabul'dan 
(U(34)=79,5) ve Netbul'dan (U(34)=75,0) ortaya 

Bu fark, 8 'de de görü lmekted ir. Kesme 
5 iken ortalama %40, Arabul'un % 16, 
Netbul'un ise % 13'tür. 

Özetle, ilk 5 belgede Arama, Arabul ve Netbul'dan daha fazla 
ilgili belgeye Arama daha yüksek 

kesme ilgili belge ise birbirine 
benzemektedir. 

5.2.2.3 Arama Ortalama Normalize 

Arama kesme ilk 5, l O, 15, 
ve 20 belge için) kaydettikleri ortalama normalize 

9'da veri lmektedir. Daha önce de gibi (bkz. 4.6) , 
normal ize arama ilgili belgeleri 

ilk gösterip göstermediklerini ö lçmektedir. 
Bu ilg ili belgeleri sürekli ilk 
gösteren arama normalize de daha 
yüksek beklen ir. 

9'dan da gibi, Arama, kesme 
en yüksek normalize (ort. 

%54). %37 ile Superonline, %30 ile Netbul izlemektedir. En 
ortalama normalize ise Arabul'a aittir (%20). 

O rtalama normalize Arama, 
Superonline'a oran la %46, Netbul 'a oranla %80, Arabu l'a oranla ise 
%270 daha iyi bir performans gibi, 
sonuç veren sorular için normal ize o larak 

Bu Arabul'un ortalama norma lize 
bu arama motorunun toplam 17 

sorudan için sonuç vermesiyle 

68 n1 = 17, n2 = 17, a. = 0.05 ve çift yönlü test için LJ. testi kritik 87'dir. 
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---Arabul 
70 ,----------- -Arama 

--e-- Netbul 
60 • Superonline 

------- ----.... 50 
"' E 

__ _, 
l z 20 , __ _.._ .. _· 

10 ----- - ------------------< 

o 
5 10 15 20 

Kesme 

9. Ortalama normalize 

kesme arama orta lama normal ize 
büyük dalga lanmalar gözlenmemektedir. 

dört orama motorunda da ilk l O belge için ortalama 
normalize ilk 5 belgedekinden daha yüksek 

Netbul'do ortalama normalize 
ilk 5 belge için %2 1 iken bu oran ilk l O belgede %32'ye 

(%52 Bu oranlar Arabul 'da % l 6'dan %22'ye (%38 
Arama' da %50 'den %58'e {% 16 Superonline'da ise 

%33'ten %37'ye {% 12 Ancak kesme artarak 
önce l S'e, daha sonra da 20'ye ve Arabu l'un 
ortalama normalize hafifçe Netbul ve 

biraz 
Arama kesme norma lize 

istatistiksel bir fark olup 
görmek için Kruskal-Wol l is testi Kesme 20 iken 
arama normalize bir 
fark (H = 7,4 2, s.d. = 3, p = .060). 69 Ancak 

69 Hesaplanan Kruskal-Wallis (H) daha önce de gibi, x2 

(3, 0.05) = 7,81 tablo 
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kesme arama normalize 
gözlenen farklar istatistiksel yönden (kesme 

5 için H = 7,97, s.d. = 3, p = .047; kesme l O için H = 
8,51 ,s.d. = 3,p = 15 içinH= 7,81,s.d. = 
3, p = .050). 70 

Kesme 5, l O ve 15 iken hangi arama normal-
ize birbirinden görmek için 
Mann-Whitney U- testi Kesme 5 iken Arama ile 
Arabul'un (U(34) = 80,5), kesme l O iken Arama ile Arabul 
(U(34) = 72,0) ve Netbul'un (U(34) = 82,0), kesme 15 iken 
Arama ile Arabul'un (U(34) = 69,5) normalize 

farklar istatistiksel 
Özet olarak, normalize üç kesme 

da Arabul ' unkilerden daha yüksektir. 
kesme l O iken Netbul'dan da yüksek 

arama normalize 
farklar istatistiksel yönden önemli 

arama ortalama normalize 
istatistiksel yönden birbirinden bu 

kesme birbirine benzemektedir. Bir 
orama ilgili belgeleri en üst 

gösterme konusunda birbirlerinden pek 
gözükmemektedir. Çünkü ilgil i belgelerin 

arama göre bir örüntü (pattern) göze 
Hatta, tüm arama ortalama normolize 

ilk 5 belge için ilk l O belgeden daha 
ve ilk 15 ve ilk 20 belge için normalize 

benzer göstermesi, normal ize 
ölçümünün kesme arama 
performans yeterince güçlü bir biçimde ortaya 

her soru için ilk 20 belge 

70 Yüzde 95 güven düzeyinde gözlenen bu farklar çok Nitekim %99 
güven düzeyinde bu farklar ortadan (%99 güven düzey için kritik x2 (3, 
O.O 1) = 11 ,3 4'tür). 

71 U- testi krit ik 87'd ir (n 1 = 17, n2 = 1 7, a = 0.05, çi ft yönlü) . 
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tabi kesme daha yüksek 
(ilk 100, ilk 200 gibi) durumlarda normolize 

arama performans daha iyi 
ortaya test 

Normolize orama 
performans yeterince güçlü bir biçimde ortaya 

bir nedeni, soru 
ortalama ilgili belge ve sorular için 
toplam belge 20' den daha az belge 
genelde gibi normolize 

de etkilemektedir. belgeler 
seyrek normolize ve 
arama belirgin bir fark göze Öte 
yandan, herhangi br soru için toplam belge 
normalize belirli bir noktadan sonra 

belirli bir soruya toplam 1 belgeye 
Arabul, soru 2) ve bu belge de ilgiliyse normalize 

bu soru için tüm kesme 1 Oysa, 
20 belgeden l 2'sinin ilgili bir soru için 

(Arama, soru 7) kesme 5, 1 O, 15 ve 20 iken normal ize 
%25, %57, %58 ve %65 

vermektedir. Superonline 3 . ve 11. için (1 O) ilgil i 
belgeye bu sorular için kesme 
normo lize birbirinden o ldukça gözükmektedir. 

5.2.2.4 Ortalama ve Normalize 

Tüm kesme kaydedilen ortalama 
ortalama normolize istatistiksel 

bir (Pearson's r = .61, p < .05). Bir 
ortalama yüksek durumlarda 

genellikle ortalama normalize de yüksek 
Ancak kesme yükseldikçe ortalama ortalama 
normalize giderek 
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(kesme 5 iken Pearson's r = .97, l O iken r = .89, 
15 iken r = .70, ve 20 iken r = .61 'dir). Bu durumun, 

listelerin sonuna gidildikçe ilgili belge 
söylenebilir. ortalama 

ile ortalama normalize kesme 
güçlü olan kesme yükseldikçe giderek 

Nitekim, ortalama arama 
Arama (%28), Superonline (%20), Arabul (% 15} ve Netbul 

(% 11) biçiminde ortalama normalize 
ise bu Arama (%54), Superonline (%37), Netbul 

(%30) ve Arabul (%20) gibi, ortalama 
ile ortalama normalize 

güçlü kesme (5 ve 1 O) arama 
(Arabul ve Superonline), 

kesme (15 ve 20) Netbul ve Arabul yer 
Öte yandan, tek tek arama kesme 

kaydettikleri ortalama ortalama normalize 
güçlü bir negatif 

Bir ortalama kesme 
yükseldikçe tüm arama ortalama normalize 

tüm arama (Arabul, 
Arama, Netbul ve Superon line için ilgili r -.86, -.51, 
-.79 ve - .94'tür). 

5 .2 .2.5 Arama Sorulara Göre Ortalama 
ve Normalize 

Buraya dek arama tüm sorular için kesme 
ve normalize ve bu 

birbirlerinden olup 
inceledik. de dört arama motorunun sorulara göre 

gösterdikleri gözden Ancak her arama 
motorunun soru lar için çok 

Bu her soru için dört arama 
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motorunun kaydettikleri ve normalize 
gösteren belirli bir yönelim göze Bu 
nedenle, dört arama motorunun her soru için kaydettikleri 

ve normal ize topluca 
Tablo l 4'te (Tablo l 3'te de yer alan arama her soru 

için ilgili belge ek olarak) ve l O'da dört 
arama motorunun her soru için ortalama ve 
ortalama normalize veri lmektedir. Ortalama 

arama tüm kesme kaydettikleri 
Söz konusu ortalama ve ortalama 

normalize arama hangi sorularda 
nispeten daha ortaya 

Tablo 14. Sorulara göre arama ortalama ve 
ortalama normalize 

Ortolomo 
Soru Soru Arobul Aroma Net bul Superonline Normal ize 
no. (%} (%} 

inleme! ve etik 
,. •. o 3 o O'· 8 25 

2 barok müzik 2 ·o 2 33 39 

3 Prozoc 3 4 10 25 51 
" ·,o·· 4 aroma o; o o 

5 boris manco'nun mp3'1eri <o 4 3 1 19 43 

6 manço'nun mp3'1eri o· 3 o · o 8 25 

7 dpt 2 12 35 66 

8 6 4 3 4 30 55 

9 9 4 2 3 28 63 

10 demirel ve sezer 5 2 8 28 46 

11 demire! veya sezer ô 6 4 10 36 49 
,'-'Y 

12 demirel veya sezer ve tema o o o o o o· 
13 uzay 5 3 2 2 15 57 

14 evren o :o o :"' o o .. 

uzay veya evren 2 8 5 6 30 47 

16 alatürk ve fikriye 7 o·· 6 22 27 

17 ömer izgi o " o o o 
Ort. 19 35 
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-+--Ort. 

l O. Soru lara göre arama ortalama ve 
ortalama normalize 

101 

Arama tüm soru lar için kaydettikleri ortalama 
% O i le %36 (ortalama 

19, %22'dir). Daha önce de 
gibi, hiç bir arama motoru 4., 12., ve 17. soru lar için ilgi li 

belgeye bu sorular için arama 
ortalama ve ortalama normalize 
Ondördüncü soru için ortalama l 'den az, l . ve 6. 
sorular için %8, 13 . soru için% 15, 5. soru için ise% l 9'dur. 

Arama orta lama en 
soru lar 11., 7. ve 2. %36, %35, %33) . 

Sekizinci ve 15. sorular için ortalama %30'dur. 
Onuncu, 9., 3 . ve 16. sorular için ortalama %28'1e 
%22 

Arama tüm sorular için kaydettikleri ortalama normal-
ize % O ile %66 (ortalama 
norma lize %35, %43'tür). 
Hiç bir arama motorunun ilgili belgeye 4., 12. ve 17 

normal ize o larak Ondördüncü 
soru için ortalama normalize de% l ' in 
Ortalama derecesi %8 ile alt yer alan l . 
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ve 6. ortalama normalize de 
(%25). 

Arama ortalama normalize 
en sorular 7., 9. ve 13. %66, 
%63, %57). Sekizinci ve 3. sorular için ortalama normalize 

%50'nin üstündedir %55 ve %51 ). Dört soru için (11., 
15., l O. ve 5. soru lar) ortalama normalize 

soru için ortalama normalize %39, 
16. soru için ise %27'dir. 

Arama hem ortalama hem de ortalama 
normalize en sorular ise 
7., 9., 8., ve 11. 

l O' dan da kolayca gibi, arama 
kaydettikleri ortalama ile ortalama normalize 

güçlü bir pozitif (r = .87, p <.O l ). 

5.2.3 Niteliksel 

arama tüm sorular için kaydettikleri ortalama 
ve ortalama normalize niteliksel yönden 

Bu alt bölümde yer alan ve 
dayanan kimi bir miktar 
gibi yorumlanabilir. Ancak her 

olarak belli bir oranda aksi takdirde 
ilginç bilinen bir gerçektir (Mitchell, 1997). Bu 

nihai olarak görülmemelidir. Aksine, 
elde edilen önemli bulgulara dayanan bu 

yeni test edilmelidir 
niteliksel daha önce Bölüm 4.1 ve 4.3'te 

olarak verilen soru lara 
Belli bir konuya odaklanan bilgi göz önünde 

orama ne yönde 
l ., 2 ., 4. ve 12. sorular nezdinde soruda lnternet ile 
ilgili etik Arama arama motoru 



BULGULAR VE YORUM 103 

üç arama motoru bu soruda tamamen Arama ise 
ilgili i lgisiz önüne o ldukça 

soruda ansiklopedik bir bi lgi ("Barok müzik") 
Netbul bu bilgi Bu soruya 

Arama ve Superonline i lgili belgeye Bununla 
birlikte, ilk l O'luk öbek için normalize 
Arama'ya göre daha iyidir % 13 ve %56). Arabu l ise 
bir belgeye bu belge de Barok müzikle ilgili Bu 
nedenle, Arobul bu soruda gerek ve gerekse de normalize 

mükemmel skoru elde bir 
Arabul ansiklopedik bilgilere en arama 

motoru Dördüncü soruda ise bu konusunu 
Türkçe arama ile ilgili 

4. soruda 
yer ala n ve arama rastlanan "lnternet", "arama" g ibi 
terimler Bunu arama birçok 
ilgisiz belgeyle mümkündür. lnternet'te Türkçe 
arama ilgili olarak olan bir 

(Aslantürk, 2000: http://ata.cs.hun.edu.tr/-aslantur/ 
Akademik) en az Web'de yer arama 

olabil ir. spesifik ve akademik 
bir bilgi tüm arama 

O n ikinci soru da Süleyman 
Demirel veya Ahmet Necdet Sezer'in TEMA (Türkiye Erozyonla 
Mücadele ve ve Koruma) ile igi li 

belgelere Bu konuyla 
ilg ili çok lnternet elde beklentisi maalesef 

Bu soruya tatmin edici düzeyde vermekte söz 

72 On ikinci soru ile ilgili lnternet için, 16.02.02 tarihli iki sorgu 
Google'o (l) http://google.yohoo.com/bin/query?p= temo+demirel&hc= 
O&hs= O veyo (2) http://google.yohoo.com/bin/query?p=temo +sezer&hc=O&hs=O. 
Dönenler rastgele seçilen ilgili kaynaklar (o) TEMA 

Ahmet Necdet Sezer' e gönderilen 16.02.200 l tarihli o mektup, http:// 
www.temo.org.tr/temo/komponyo/temo _ hober/ end _bol_ kanuntosori_ cumh.html , (b) TEMA 

Hayrettin "Türkiye ve 
Gidiyor" tespit mokolesi -ki içinde Süleyman Demirel'in TEMA'yo 

konu edilmektedir, http://www.elegans.eom .tr/44/html/ko roco.html (c) TEMA ve 
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konusu dört orama motoru tamamen bu 
soruyla ilgili o larak bir aroma motoru (google.yahoo.com) 
çok daha ve/veya 

bu ne derece etkili 
ilginç bir konusu Öte yandan, web' de 
Demirel, Sezer ve TEMA ile ilgili belgeler (bkz. l O. ve 
11. sorular), bu soruda geçen kavramlar çok ve 
aromada Boole orama 

ilgili belgeleri i lk 
olabili r. 

Birinci ve 6. sorular için de arama orta lama 
oldukça (%8) . Bu soru lar için Arama ilgili 

belgelere arama motoru olarak web'de yer 
alon "internet" ve "etik" ilk sorunun 

olabilir. Ancak Monço'nun ait mp3'1erle 
ilgi li üç belgeye sadece Aroma 

soruyla ilgil i ilginç bir durum göze soru 
do Manço'nun ait mp3'lerle ilgilidir. Ancak 5. soruda 

geçen Türkçe harfler ve "ç") 
orama Bu soru için Arobul aroma 
Aroma 4, Netbul 3, Superonline l olmak üzere toplam 8 ilgi li belgeye 

Netbul ve Superonl ine, Türkçe karakter 
aromalarda ilgili belgelere ilginç 

Aroma, Türkçe harf ve bu iki 
aromada ilgi li belgeye 

Dört orama motorunun 5. ve 6. sorula r için ilgili ve ilgisiz 
belgelerin Tablo l 5'te verilmektedir. Tabloda dikkati çeken bir 
nokta, Türkçe harfler ve 
aromalarda aroma belgeye 
Arama, Türkçe karakter aromada daha fazla 

Süleyman Demirel'in konu http://www.tema.o rg.tr/english/ 
mission/ public.html (d) Saint-Joseph Okulu 8B Levent Gürel'in okul 
gezileri çerçevesinde düzenlenen ve Süleyman Demirel'in etkinlikle ilgi li 
http://www.sj.k l2.tr/ html/kardelen/ 05/ tema.html, ve (e) Süleyman Demirel' in 1994 
TEMA düzenlenen Erozyonla Mücadele konu alon haber, 
http://www.byegm.gov.tr/yoyinlorimiz/TURKHABER/94/T20.htm. 
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(1 O), Arabul ise daha az (3) belgeye Netbul ve Superonline, 
Türkçe harf aramalarda 3 ve 1 ilgili 
belgeye Türkçe harf ise hiç bir ilgi li belgeye 

Bir bu aramalarda belgelere 

Tablo 15. Arama Türkçe karakter 

Arama Sorgu Ertlen Toplam 
Motoru Be ge Belge 

Ara bul "boris monco" ve mp3 o 3 

monço" ve mp3 o 2 

Arama "boris manco" ve mp3 4 10 
monço" ve mp3 3 20 

Netbul "baris manco" ve mp3 3 20 

manço" ve mp3 o 20 

Superonline "boris manco" ve mp3 1 20 
manço" ve mp3 o 20 

Toplam 11 115 

Not: ilk 20 belge dikka te 

Türkçe aroma Türkçe karakter sorununun henüz 
önemli bir Türkçe 

karakterler göz önüne olursa, sorunun 
daha belirgin o larak ortaya zamana kadar 

Web'de Türkçe karakterler olarak arama 
Web her iki de olabilirler. Ancak 

Türkçe karakterler arama kurallara göre 
ve aramalarda belgelere 

Türkçe karakter sorunu 
çözülebilir. Bunun için bir 

tablosu ve (genel olarak arama 
(Badino, 2001) olabilir. Arama bu zamana dek 
kütükleri istatisti kl ere dayanarak bu 
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tablosuna temel olacak belirleyebilirler. 
Yedinci soruda, "DPT nedir?" diye beklentimiz DPT 

ev ilk idi. Bu konuda, Arabul ve Arama 
olurken Netbul ve Superonline Özellikle, 

Netbul ve Superonline dikkat çekecek ölçüde birçok ilgisiz belgeye 

Sekizinci soruda genel bir bilgi edinilmek 
ve konuyu özellikle genel tutup, cevaplardan yola 
bilgi daraltmak (refine} isteme göz önünde 

Benzer bir soru da dokuzuncu sorudur 
Buradaki amaç "uzay" (13 . soru), ve 

elde edilen bilgilere dayanarak 
arama gövdeleme (stemming) 
belirlemektir. Dizinlemede ve sorgu gövdelemeye 

ve gövdeleri 
döndürmesi gerekmektedi r -ki hiç bir 

arama motoru bunu Sonuç olarak; Türkçe 
arama gövdeleme yandan, 
gövdelemeye arama alt dizgi (substring) 
aramaya denetlemek için, 13. sorgunun 

8. veya 9. içerip 
bakmak yeterli Ancak bu nokta 

ilk 20 belgenin nedeniyle test 
isimden ("uzay") türetilen bu üç soruda, 

soru dört arama motoru toplam ilgili 
belge Ortalama 13. soruda %15, 9. soruda 
%28, 8. soruda ise %30'dur. Bu durum, arama 
gövdeleme bir 
göstergesidir. Dört arama motorunun içinde "uzay" terimi geçen 
soru larda nispeten daha 

örnek sorularda gövdeleme 
lehine sonucuna Ancak "uzay" 

teriminden daha az olan terimler için söylemek 
mümkün olmayabilir. Çünkü konuyla ilgisi 
olmayan birçok belge yer " uzay" geçen ya da 
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sahibinin "uzay" o lan siteleri vs.) . 
Ondördüncü soru için ise sadece Superonline ilgili bir belgeye 

Bu soru için arama ortalama ve 
ortalama normal ize l 'in 
Tablo 14 ve l O'da farkedilememektedir. Bu soruyd dört 
arama motoru da birçok belgeye Ancak "evren" teriminin 
çok (firma ismi, 7. vs) 
arama gözükmektedir. 

Onyedinci soru için arama hiç bir belgeye 
ilginçtir. Meclis Ömer 

web'de be lge arama ilgili güncel 
bilgileri yeterince dizinlemediklerini 

Dört arama motorunun da en az bir ilgili belgeye 7. ("dpt"), 
8 . 9. 13. ("uzay") ve 15. ("uzay" veya "evren") 
sorular zamanda ortalama ve norma lize 

arama en 
Bu ortak yönlerinden birisi ya tek sözcükten 

ya da "VEYN.' Boole içermesidir. 73 Tek 
sözcükten 3. soruda ("prozac") da arama oldukça 

(orta lama %25, ortalama normal ize %51 ). 
Bu soruda, "rock" müzik grubuyla ilgili belgeler (Arabul 

arama ve geçen 
ilaçla ("prozac") ilgil i belgelere Arama 

tek sözcükten tek soru 14. sorudur ("evren") . 
Daha önce de gibi , arama terim inin hangi 

bu sorudaki Bu 
sorudaki dille ilgili belirs izlik (lingusitic ambigu ity) 
arama bu soruda da "prozac" sorusunda gibi 

olabilirlerdi. Bu tür sorularda olabilmek için 
bilgilerinden bir terimin daha çok 

hangi saptanabilir. daha fazla 
olmak için çevrimiçi kavramsal listelerden (gömü) 

73 Arama yönlerini test etmek için sorulan bu sorulardan 4'ünde "uzay• 
tamamen Arama •uzay" konusuna özel 

ilgi duyarak konuyla ilgi li belgeleri daha özenli çok bir 
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Arama Boole ("VE", "VEYi\' ve 
sorularda sergiledikleri topluca 

yarar "VEYi\' sorularda arama 
genelde Nitekim, "VEYi\' 

11. soruda ("demirel veya sezer") Arabul 
üç arama motoru %36 ile en yüksek ortalama 

3. soru da, 
bir sorudur. Bütün arama "prozac" 

"rock" biçiminde aranan bu soruda da Arabul üç 
arama motoru {ortalama %25, ortalama 
normalize %51 ). 

"VE" 5. ve 6. soru larla ilgili bir 
(Türkçe karakter nedeniyle) daha önce 

Bu iki soru için arama nispeten daha 
Onuncu soruda ("demire! ve sezer") Arabul 

üç arama motoru oldukça {ortalama %28, 
ortalama normalize %46). ''.Atatürk ve Fikriye 
sorusunda (16. soru) ise Arama ve Superonline 
iki arama motoru ilgili belgelere (ortalama %22, 
ortalama normalize %27) . Bu durum, arama 
tarihi için de ancak tarihle ilgili daha 
fazla belge dizinlenmesi göstermektedir. Arama 

en gösterdikleri "VE" içeren soru l . 
sorudur ("internet ve etik") . Bu soru için sadece Arama üç ilgili belgeye 

ortalama ve normalize 
%8 ve %25). Hem "VEYi\' hem de "VE" içeren 

12. soruda {"demirel veya sezer ve tema") ise arama hiç bir 
i lgi li belgeye ortalama olarak 

arama "VE" ve "VEYi\' 
bir biçimde test Onuncu 

("demire! ve sezer"} ve 11. sorula rda ("demirel veya sezer") Arama, 
Netbu l ve 
görü lmektedir. gibi, 11 . soruda ilgili belge (ve 
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ortalama her üç arama motorunda da l O. soruda 
belge daha yüksektir. {Arobul bu iki soru için hiç bir 

belgeye 
Onüçüncü ("uzay") ve 15. ("uzay veya evren") sorular do orama 

ölçmek için "VEYi\' 
takdirde 15. soru için ilgili belge daha yüksek 

ve 13. soru için ilgili belgelerin bir alt kümesi 
beklenir. Aroma, Netbul ve bu beklentiyi 

Arobul'do ise ilgili belge 
Bu sonuçlara bakarak, arama Boole içeren 

genelde bir biçimde söylenebilir. 
Onüçüncü, 14. ve 15. soru lar zamanda nispeten genel 

konularla ilg il i konu örnek olarak 
Ondördüncü ("evren" ) soruyla ilgili hususa daha önce Bu 
tür genel ve tek terimden sorularla ilgili olarak 
aramalarda genellikle (folse drops) ve ilgisiz 
belgelerin ilgili belgelerden önce listelenmesine Nitekim 

bizim do her arama motoru "uzay" 
veya "evren" ile ilgili en az 20 be lgeye ancak bunlardan 

ilgisiz 15. soruda "uzay" ve 
"evren" terim lerinin soruda geçmesi bu soru için 
tek sözcükten 13. ve 14. sorulara oranla Dilde 
belirsizlik hususuna 14. soru 

13. ve 15. sorular için de geçerlidir. Genel olarak arama 
sorular için daha do 

söylenebi lir. 

5.3 Kapsama ve Yenilik 

Aroma kapsama ve yenilik 
do birbirleriyle Daha önce de 

gibi (bkz. 4.6), kapsama arama daha önceden ilgili 
belgelere yenilik 

ise ilgili belgelere 



110 TÜRKÇE ARNM MOTORLARINDA PERFORMANS 

ölçmek için Kapsama ve yenilik 
Türkçe arama en aranan sözcük ("mp3", "oyun", 
"sex", "erotik" ve "porno") Türkiye adresli ve Türkiye 
adresli olmayan belgelere göre 

Kapsama ve yenilik hesaplamak için arama 
ilk l 000 belgenin Ancak 

belirlenen sorgular arama Netbul'un 
belgelerden sadece ilk ise sadece ilk 

300'ünü Bir söz konusu iki 
arama motorunun kapsama ve yenil ik hesaplamak için 

teki l ilgi l i belge "havuz"una en fazla 
240 ve 300 belgeyle (Arabul ve Superonline'da ise ilk 1000 
belge Arama'da sorular için gösterilen 
sayfalarda yer gereken belgelerin 

sayfalarda listelenmesi gereken belgeleri toplam içinde 

Netbul, "internet" üzerinde arama zaman "sex", 
"erotik", ve "porno" herhangi bir belgeye 

Ancak Netbul'daki arama "internet rehberinde" 
ilgili belgelere Bu durumun arama 

"rehber" ya da "dizin" 
üzerinde aramalarda ilgili belgeler hesaplamalarda 
dikkate Arabul'un sorular için 
kendi kategori leri de nedenle 

Toplam soru için ("mp3", "oyun", "sex", "erotik" ve "porno") 
teki l ilgi li belge havuzunda toplanan belge 9944'tür. Bu 
belgelerin sorulara ve arama göre i le her arama 
motorunun havuza ve her sorunun havuzdaki Tablo l 6'da 
verilmektedir. Havuzda toplanan belgelerin 
Superonline'a aittir. Arabul' un havuza %31,5, 
% 18,6, Netbul'un ise %5'tir. Netbul ve havuza 

nedenlerden 
havuza nedeniyle sorulara göre 

havuzda top lanan belgelerin birbirine ("mp3" ve 
"oyun"% 17, "sex" %23, "erotik" %22 ve "porno" %21 ) . 
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Tablo l 6. Kapsama ve yenilik hesaplamak için 
"havuz" 

Her 
sorunun 
havuza 

Ara bul Arama Netbul toplam 

So!X_u TBS EBS % TBS EBS % frBS EBS % EBS % _iO/tl 
"mp3" 193 193 1,9 240 2950 2,4 240 240 2,4 1000 15,422,517 10,1 16,8 
"oyun" 175 175 1,8 300 12360 3,0 240 240 2,4 1000 35,239 10,1 17,2 
"sex" 1000 1431 10,J 285 2269 2,9 o o 0,0 1000 18,181,033 10,1 23,0 

"erotik" 886 886 8,9 300 783 3,0 o o o.o 1000 1,731,010 10,1 22,0 
']!_orno" 877 877 88 208 223 2,1 o o 0,0 1000 2, 140 263 10 1 21 o 
Toplam 

belge / 
Her arama 
motorunun 

havuza 
3131 3562 31 s 1333 18585 13 4 480 480 48 5000 37 510 062 50 3 lOQ,_0 

TBS: Toplanan Belge EBS: 
Not: Arama tüm belgeler havuzda Her orama motoruna ait ilk 
sütun her soru için o orama motorunun havuza ikinci sütun ise bu havuzda 
toplanan tüm belgelere vermektedir. 

Sonu ".tr" ile bitmeyen adresler havuzdan geriye 
toplam 1417 belge Bu belgelerin sorulara ve arama 

göre ile her aroma motorunun havuza ve 
her sorunun havuzdaki Tablo l 7' de verilmektedir. 

Tablo 17. Kapsama ve yenilik hesaplamak için 
"havuz" (sadece alon 11 .tr" ile biten belgeler) 

Her sorunun 

!Arama 
havuza toplam 

Arabul % o;. % % kat 
"mp3" o o.o 2 18 15 o o.o o o.o 15,4 
0 oyun" 2 1 1,5 300 21 22 1,6 116 8,2 32,4 
"sex" 6 0,4 258 18 o o.o o 0,0 18,6 

"erotik" 7 0,5 287 20 o o.o o o.o 20,7 
J:!_orno" 4 0,3 178 13 o o.o o 00 12 8 

Toplam belge I 
Arama motorunun havuza 

tQI?.lam 38 2 7 1241 87,6 22 16 116 82 lOQ,_O 

Not: Aroma belgelerden sadece alon ".tr" ile biten tüm belgeler 
havuzda Her arama motoruna ait ilk sütun her soru için o arama motorunun havuza 

ikinci sütun ise bu havuzda toplanan tüm belgelere vermektedir. 

74 Bu belgelere http://cmpe.emu.edu.tr/bitirim/ home adresinden çevrimiçi olarak 
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Havuzda toplanan ve alan ".tr" ile biten belgelerin büyük bir 
(%88) Türkçe adresli 

belgelerin havuza %8,2 ile 
Superonline, %2,7 ile Arabul, % 1,6 ile Netbul izlemektedir. 

ve Arabu l'un belgeler alon göre 
sonra önemli derecede (Superonl ine %50'den 

%8'e, Arabul %31 'den %3'e). Buna bütün 
belgelerde% 13 olan havuza olan ".tr" ile biten belgelerde 
%88 olarak 

havuza büyük ölçüde Türkiye adresli belgelerden 
havuza giren toplam 1333 belgesinden 

1241 'i nin (%93) alan " .tr" ile bitmektedir. üç arama motoru 
için bu oran lar görmezden gelinebilir düzeylerdedir. 
havuza toplam 5000 belgeden sadece l l 
(%2), Arobul 'un 3131 belgeden sadece 38' i (% 1 ), Netbul 'un ise 480 
belgeden sadece 22'si %5) Türkiye adreslidir. bir 

Türkçe arama en aranan soru için dört 
arama motoru her 7 belgeden sadece birisi Türkiye 
adresl idir (1418/9944) . Türkçe adresli bu 7 belgeden Arama 

(124 1 / 1418). Bu terimler için Superonline, 
Arabul ve Netbul'un büyük ölçüde adresli belgelerden 

ortaya 
Havuzda toplanan tüm belgelerin en aranan terime göre 

birbirine 17 {"mp3" ve "oyun") 
ile %23 ("sex") Bu terim lerin 
Türkiye adresli belgeler küçük 
göze "oyun" terimiyle ilgili belgelerin 
Türkiye adresli belgelerde daha yüksektir (%32). Buna "porno" 
teriminin havuzdaki tüm belgeler %21 ' lik Türkiye 
adresl i belgelerde % l 3'e 

orama kapsama ve yenilik ilgili 
bulgular özetlenmektedir. 
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5.3. l Kapsama 

5 .3. 1 .1 Arama Tüm Belgeleri Kapsama 

Sorulara göre dört aroma motorunun tüm belgeler için kapsama 
ile aroma tüm öbeklerde kaydettikleri (makro 

ortalama yöntemine göre ortalama kapsama 
Tab lo 18' de veri lmektedir. Bu oranlar havuzda toplanan (Türkiye 
adresli ve Türkiye adresl i olmayan) tüm ilgili belgelere 

Tablo l 8'de dikkati çeken önemli noktalar 
özetlenmektedir. 

Tablo 18 . Aroma kapsama (Genel) 

Belge Öbek Göre Kapsama 
Arama 

Sorgu Motoru SO 100 200 2SO 300 350 401) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Ort. 
Arabul 26 26 27 26 23 22 21 20 19 18 17 16 16 IS 15 14 14 13 13 12 19 

mp3 Arama 26 26 26 27 28 27 25 24 23 22 21 20 20 19 18 17 17 16 16 15 22 
Netbul 26 26 27 27 28 27 25 24 23 22 21 20 20 19 18 17 17 16 16 15 22 

Superonlinc 26 26 27 27 29 34 37 41 44 46 49 51 53 55 57 59 60 62 63 64 45 
Arabul 27 27 27 24 20 18 17 16 16 15 14 14 13 13 12 12 12 il il 10 16 

oyun Arama 27 27 27 28 29 31 30 29 27 26 2S 24 23 22 22 2 1 20 20 19 18 25 
Nct bul 27 27 26 27 27 25 23 22 2 1 20 20 19 18 17 17 16 16 15 15 14 21 

Superonline 27 27 27 28 29 31 35 38 41 44 46 48 50 52 54 56 57 59 60 61 44 
Arabul 33 33 33 33 33 34 35 37 38 39 39 40 41 41 42 42 43 43 43 44 38 
Arama 33 33 33 33 33 32 29 26 24 22 21 19 18 17 16 15 14 14 13 13 23 
Netbul O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Superonline 33 33 33 33 33 34 36 37 38 39 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 39 
Arabul 33 33 33 33 33 33 35 36 37 38 39 40 41 41 42 42 42 42 41 40 38 

erotik Arama 33 33 33 33 33 33 30 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 14 14 24 
Netbu 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Superonline 33 33 33 33 33 33 35 36 38 39 39 40 41 41 42 42 43 43 45 46 38 
Arabul 33 33 33 33 35 37 38 40 40 41 42 42 43 43 44 44 44 44 43 42 40 

porno Arama 33 33 33 33 29 26 23 20 19 17 16 15 14 13 12 11 11 10 10 10 19 
Netbul O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

34 34 34 34 36 37 39 40 41 42 42 43 44 44 44 45 45 46 47 48 41 

Not: Havuzdaki tüm ilgili belgeler dikkate sorular için "sex" ve "erotik") 
öbeklerde dört orama motorunun toplam kapsama yuvarlama 

% 1 OO'ün 

En aranan 5 sorudan 4'ü için en yüksek ortalama kapsama 
Superonline'a aittir. Bir soru ("erotik") için ise Superonline ve 

Arabu l'un en yüksek orta lama kapsama birbirine (%38) . 
En aranan sorular için her 5 ilg il i belgeden 2'sine 
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Superonline bir soruda ("erotik") 
Superonl ine en yüksek, iki soruda ("sex" ve "porno") ikinci en yüksek 
ortalama kapsama ile Arabu l Arama ise dört soru 
için ikinci en yüksek ortalama kapsama kaydeden arama 
motoru Netbul ise bir soru ("mp3") tüm sorularda en 

ortalama kapsama 
sorular için "mp3" ve "oyun") dört arama motorunun 

öbeklerdeki kapsama l OO'ü 
dikkat olabi lir. durum, ortalama kapsama 

için de söz konusudur (bkz. Tablo 18, son sütun). 
bir soru için dört arama motorunun kapsama 

en az l 00 Ama bu toplam l 00 ile 
arama her birinin 25'er ilgi li be lgeye 

Bu durumda dört arama motoru 
toplam tekil ilgili belge l 00 olur ve arama 

bu soru için kapsama da (her biri %25) 
Bunun tam tersini Dört arama motoru da 25 tekil ilgili 
belgeye o lsun. Bu durumda dört arama motoru 

toplam tekil ilgili belge 25 olur ve her arama motoru 
ilgili belgelerin (% l 00) olur. Böyle bir soru için dört 
arama motorunun ortalama kapsama 400 o lur. 

bir arama ne kadar çok ortak belgeye 
kapsama da o kadar çok % l OO'ü 

l OO'den arama 
toplam ilgili belgeler ortak belgelerin yüzdes in i bulabiliriz. 

"mp3" sorusu için bu oran %8'dir ((19 + 22 + 22 + 45) 
l 00)) . Yani, "mp3" sorusu için dört arama motoru 
toplam ilgili belgelerin %8'ine birden fazla arama motoru 

Bu oranlar "oyun" için %6, üç soru ("sex", "erotik" ve 
"porno") için Son üç soru için her arama motoru genelde 
birbirinden ilgil i belgelere 

Tablo l 8'de öze ll ikle ilk öbeklerde arama kapsama 
her soru için hemen hemen birbirine 

gözükmektedir. iki soru için her arama motorunun kapsama 
%26-%27 Son üç soruda ise Netbul herhangi bir belgeye 
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geri kalan üç arama motorunun kapsama 
%33'tür. bir arama kapsama ilk 
öbeklerde birbirinden 

Bir soru için dört arama motorunun kapsama 
% 1 OO'ü geçip geçmemesi bir da yorumlanabilir. 

% 1 OO'e veya biraz üzerinde her arama 
motorunun ilgili belgelere yani her orama motorunun 
yenilik yüksek (% 1 00' e veya gösterir. 
Nitekim, yeni lik ile ilgili bulgular bu 
(bkz. 5.3.2). 

Superonline ve Arabul'un havuza en fazla belge 
5000 ve 3131) aroma olarak en yüksek kapsama 

gözükmektedir. Öte yandan, Arama ve Netbul'un 
ortalama kapsama nispeten nedeni bu 
arama havuza belge 

300 ve 240) Netbul, "sex", "erotik" 
ve "porno" için "internet" üzerinde orama hiç bir 
belgeye bu sorular için ortalama kapsama 

Her orama motorunun havuza belge o 
arama motorunun öbekteki belge göre kapsama da 

görülmektedir. 11 'de dört arama motorunun "mp3" 
sorusu için kapsama göstermektedir. 

11 'den de gibi, "mp3" sorusu için dört orama 
motorunun kapsama ilk 200 belgede hemen hemen birbirine 

Ancak daha sonra kapsama giderek 
üç arama motorunun kapsama ise 

giderek görülmekted ir. Bunun temel nedeni, daha önce de 
gibi , arama havuza 

be lge ilgilidir. Arama ve Netbul'un havuza 
belge 300 ve 240) daha önce 
Nitekim, ilgili öbek bu iki arama 

motorunun kapsama giderek 
11 'de görülmektedir. Arabul' da böyle bir 

Arobul'un "mp3" sorusu için havuza 
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"mp3" 

.... .....,,.-,__..-__ 
__.....- ! 

..... -- ! 
%19) 

50 
e 

10 -t-----

Öbek 

11 . Arama "mp3" için öbekteki belge 
göre kapsama 

belge l 93'tür. Bu Arabul'un kapsama da öbek 
200'den iti baren Havuza en fazla belgeyle 

bulunan kapsama ise öbek 
200'den itibaren yükselmeye Çünkü Arabul, Netbul ve 

kapsama belirli bir soru için havuza 
belge Arabul) ya da tüm sorular için 

bel irlenen (Netbul ve Aroma) söz konusu arama 
kapsama bu noktalardan itibaren yükselmesi 

mümkün Nitekim, benzer bir duruma "oyun" sorusunda da 
(bkz. 12). 

hususlar arama "oyun" 
sorusundaki kapsama için de geçerlidir. 
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"oyun" 

Öbek 

12. Arama "oyun" için öbekteki belge 
göre kapsama 

117 

üç soruda ("sex", "erotik" ve "porno") arama 
kapsama birbirine çok benzemektedir. Bu üç soru için 
Netbul'un kapsama havuza 

belge ise 208 ile 300 Arabul 
ise sorula r için havuza 877 ile 1000 belgeyle 

l 3'de "sex" sorusu için arama 
kapsama verilmekted ir. 75 Dört arama motorunun en 
aranan soru için ortalama kapsama ise l 4 ' te 
veri lmektedir. 

75 iki soru ("erotik" ve "porno") için de aroma benzer kapsama sahip 
bu sorularla ilgili yer 
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"sex" 
50 ·-·-·-·-·-···················-················-········-·-·-·-·-·-······-····-····- ···-·-····---·-·--·---··--·- ·---··---·--·-

50 100 150 200 250 300 350 400 450 .. 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 
Obek 

13. Arama "sex" için öbekteki belge göre 
kapsama 

60 - ............. Arabul (ort. %30) f· .. -- ·---·--- ··-----.. -···-.. --·-----·-···---·-···------·--- --, 

50 
- Arama (%23) 
..... •Netbul (%9) 

c e o 

"' 
! 
J 

10 .. • • -··-·-··· • • * -.---* --·--·-- -------·---- ---·---- ···- --··--------·----- ··i •••••••• 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 
Öbek 

14. Arama en aranan soru için ortalama 
kapsama 



BULGULAR VE YORUM 119 

5 .3. 1.2 Arama Türkiye Adresli Belgeleri Kapsama 

Sorulara göre dört arama motorunun Türkiye adresli belgeler76 için 
kapsama ile her soru için arama kaydettikleri 
(makro ortalama yöntemine göre ortalama kapsama 

Tablo l 9'da verilmektedir. Bu oranlar havuzda toplanan 
sadece Türkiye adresli ilgili belgelere Tablo 
l 9'da dikkati çeken önemli noktalar özetlenmektedir. 

Tablo l 9. Arama Türkiye adresli belgeleri kapsama 

Belge Öbek Göre Ka2sama 
Arama 

Sorgu Motoru 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Ort. 
Ara bul o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o 

mp3 Ar.ama 100 100 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

SuEeronline o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Arabul 16 9 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

oyun Arama 38 43 51 58 63 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Netbul 16 9 7 6 s s 5 s s s 5 5 s s s s 5 s 5 

Su2eronline 38 43 39 33 29 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Arabul il 6 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

scx Arama 89 94 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Net bul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Su2tronline o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ara bul 12 7 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

erotik Arama 88 93 96 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Su2cronlinc o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ara bul 8 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

porno Arama 92 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

S uperonline o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Not: Sadece olan ".tr" ile biten ilgili belgeler dikkate 

Bir önceki kesimde (5.3.1. 1) arama ortalama 
kapsama % 1 OO'ü ortak ilgili 

o 
o 

67 
5 

26 
2 

98 
o 
o 
2 

98 
o 
o 
2 

98 
o 
o 

76 "Türkiye adresli belgeler" URL adresi " .tr" biten adreslerdeki belgelerdir. Bu 
belge leri n Türkçe Ancak Türkçe oromo 

bulunan ve so nu " .tr" ile bitmeyen adreslerdeki belgelerin önemli bir 
de Türkçe görülmektedir. Aroma Türkçe içerikli belgeleri 

soptomoda HTMl'.deki "longuage" üst veri belirtecinden (meta tog) Türkçe 
aroma Türkçe belgeleri bulma ve kapsama bir ele 

o 
o 
6 

63 
6 

29 

97 
o 
o 

97 
o 
o 
3 

97 
o 
o 
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belgelerin bir göstergesi Arama 
soru için Türkiye adresli tekil belgelere 

sadece ikinci soru ("oyun") için% 1 OO'ü 104). bir 
bu soru için tüm arama tekil 

belgelerin %4'1ük bir bölümüne birden fazla arama motoru 
sorularda ise orta lama kapsama 

% 1 OO'dür. Yani, birden fazla arama motoru tekil 
belgelerin yüzde Nitekim, ilk soru için tüm ilgili 
belgelere bir arama motoru {Arama) Üçüncü, 4., 
ve 5. sorular için ise sadece iki arama motorunun (Arama ve Arabul) 
tekil ilgili belgelere görülmektedir. Bu sorular için 
aroma ortak belgelerin çok az 
söylemek mümkündür. 

Arama, Türkçe arama en aranan soru için 
ilgili belgelerin büyük bir soru ("mp3") 
için ortalama kapsama 1 OO'dür. üç aroma 
motorunun bu soruya Türkiye adresli belgeleri dizinlemedikleri 

"Sex11 ve "erotik" için de ortalama 
kapsama %97'di r. Bu soru larla ilgili geri kalan (%3) Türkiye 
adresli belgelerin Arabul görül mektedir. "Oyun" 
sorusu için ortalama kapsama %63, 
%29, Arabu l ve Netbul'un ise 

Öbekteki belge yükseldikçe kapsama da 
arama ise 

"sex", "erotik" ve "porno" için kapsama 
ilk 50 belgede %89, %88 ve %92 iken, ilk 250 belgede 

bu oranlar %98' e bu oranlar 1 000 belgeye dek devam 
Bunun iki nedeni da gibi, bu 

soru larla ilgil i Türkiye adresli 7 belgeden Arama 
Arama aroma en aranan 

soru için ya hiç bir belgeye ya da be lge 
çok Superonline "oyun" sorusu 

soru lar için Türkiye adresli hiç bir belgeye 
Superonline sadece "sex" sorusunda oranda (ort. %29) 
Türkiye adresli i lg i li belgelere Netbul, "sex", "erotik" ve 
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"porno" için "internet" üzerinde arama hiç bir 
belgeye bu 

Arabul ise en aranan 5 sorudan 4'ü için az da 
olsa Türkiye adresli belgelere (4 soru için toplam 38 
belge). 

neden ise bu sorular için arama 
ilg ili belge ya hiç ya da ilk 
250-300 öbekte maksimum düzeye ve kapsama 
daha sonra Arama içi n de geçerlidir. Çünkü, 
daha önce de gibi, havuza maksimum 
300 belgeyle öbek 300'e 

ilgi li belgeleri kapsama bu noktadan itibaren 

Tablo 19' dan da kolayca gibi, öbek göre 
arama en aranan sorular için Türkiye adresli belgeleri 
kapsama sorulara göre pek göstermemektedir. 
Arama, bu sorular için hemen hemen bütün Türkiye adresli belgeleri 

arama kapsama 
seyretmektedir. Bunun tek "oyun" sorusu için 

kapsama %8 (bkz. 15). 

"oyun" 
80 -----·-·------------------·-------, 

' 
... ... 

60 +-----,--l!!!!!!...----------1 
50 +-- --.l•- -----------1 -Arama(%63) 

4o ..... •Netbul (%6) 
E - •Superonline (%29) 

1 o ---· ............ .. -.. .. ·----------·--.. ·------·----------------1 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 M50 'lOO 95-0 1000 

Öbek 

15. Arama "oyun" için öbekteki belge göre 
Türkiye adresli belgeleri kapsama 
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5.3.2 Yenilik 

5.3.2.1 Arama Tüm Belgeler Yenilik 

Sorulara göre dört arama motorunun en aranan soru için 
yenil ik ile arama tüm öbeklerde kaydettikleri 
(makro ortalama yöntemine göre ortalama yenilik 

Tablo 20'de verilmektedir. Bu oranlar havuzda toplanan 
(Türkiye adresli ve Türkiye adresli o lmayan) tüm ilgili belgelere 

Tablo 20'de dikkati çeken öneml i noktalar 
özetlenmekted ir.Tablo 20. Arama yenilik 

(Genel) 

Tablo 20. Arama yenilik (Genel) 

Öbek göre yenilik ('Yo) 
Arama 

Sorgu Motoru 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Ort. 
Ara bul 100 100 99 96 77 64 55 48 43 38 35 32 30 27 26 24 23 21 20 19 49 

mp3 Arama 100 100 99 100 95 79 68 60 53 48 43 40 37 34 32 30 28 26 25 24 56 
Nctbul 86 80 11 73 69 55 46 39 34 30 27 24 21 20 18 17 16 14 13 39 

su2eronline 86 80 77 73 74 75 77 79 81 82 83 84 84 8S 86 87 88 88 89 89 82 
Arabul 90 89 90 79 62 52 45 39 34 31 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 41 

oyun Arama 100 99 99 100 100 100 85 75 66 60 54 50 46 43 40 37 35 33 31 30 64 
Nctbul 78 81 81 81 77 64 54 46 41 37 33 31 28 26 24 22 21 20 19 18 44 

80 85 85 85 85 87 88 89 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 94 94 90 
Ara bul 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 99 99 
Arama 100 100 100 100 100 9S 8 1 71 63 57 52 47 44 40 38 35 33 31 30 28 62 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

SuEcronline 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Arabul 100 100100100100100 99 99 99 99 99 100100100100 100100 n 93 88 99 

erotik Arama 100 100 100 100 100 100 85 7S 66 60 54 50 46 43 40 37 35 33 31 30 64 
Nctbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

SuEeronline 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Arabul 98 99 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 96 91 86 97 

porno Arama 98 98 99 99 82 68 59 51 46 41 37 34 31 29 27 25 24 22 21 20 Si 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

100 100 

Not: Havuzdaki tüm ilgili belgeler dikkate 

Superonline tüm sorularda en yüksek ortalama yenilik 
sahiptir. Arabul üç ("sex'', "erotik" ve "porno"), Arama iki ("mp3" ve 
"oyun") soruda ikinci en yüksek ortalama yenilik 
Netbul ise üç soru ("sex", "erotik" ve "porno") için herhangi bir 
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belgeye ortalama yenilik en olan arama 
motorudur. 

Kapsama gibi, yenilik da arama 
havuza toplam belge 

görülmektedir. Tüm sorular için havuza maksimum 
{l 000) belgeyle bulunan Superonline, ortalama yenilik 

da birinci arama havuza 
belge genelde daha (bkz. Tablo 

16). Bu nedenle, arama yenilik havuza 
belge kadar ölçülebilmekte, 

daha sonraki öbeklerde ise bu arama 
"yeni" belge yenilik da olarak giderek 

soru ("mp3") için tüm öbeklerde yenilik 
veren l 6'da bu durum görülmektedir. Çünkü Arabul, 
Arama ve Netbul bu soru için ilk 250 belgede tüm yeni 
belgelere Ancak bu noktada77 üç arama 
motoru havuza toplam belge 

yeni lik öbeklerde giderek 
Superonline ise bu noktadan sonra da "yeni" belgeler bulmaya devam 

Ara ma yenilik ikinci soru ("oyun") için 
de benzer bir yönelim {trend) izlenmektedir. 

16' da dikkati çeken bir nokta, Ara bul ve 
havuza maksimum gelene dek 
belgelerin hemen hemen "yeni" Superonline ve 
Netbul' da ise bu oranlar daha (%80-%85) 

özel likle "mp3" ve "oyun" için tüm 
belgelerin yeni gözlenmektedir. Arabul, havuza 

belge nispeten daha yüksek üç soruda 
("sex", "erotik" ve "porno") sürekli yüksek yenilik 
{"porno" sorusu için bkz. 17). 

77 havuza belge 193 Ara bul' da bu daha 
e rken (bkz. 16). 
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"mp3" 

......+-Ara bul ( ort. % 19) 
_____ ---;_ Arama (%22) 

___ __, -.&- ·Netbul (%22) 

Öbek 

16. Arama "mp3" sorusu için yeni lik 

"porno" 

100 .. ... 90 ···---·-·--- - ·--·-- _:___-=----'-------' 

80 -l------llil---------1-+-Arabul (ort. o/o40) 
·-·-··- ···-······--·----- ···· ......,.__Arama (%19) 

..... •Netbul (%0) 60 .J....--_____ 

50 -····---..... _, ............. _ .. , ................................... . 

·;:: 40 

Ö bek 

17. Arama "porno" sorusu için yeni lik 

Arama tüm sorular için kaydettikleri yeni lik 
l 8'de topluca görülmektedir. de gibi, 

Arama ve Arabul, havuza belge 
300) gelene dek sürekli yüksek yenilik (% l 00) 

orta lama yeni lik ise %95 
sorudan 3'ü için hiç bir belgeye Netbul'un ortalama 
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yenilik ise havuza gelene dek %30 

125 

Ortalama yenilik Netbul her arama 
motorunun belgelerin hemen hemen "yeni" 

bir her soru için arama 
ilgili belgelere Bilgi performans 

rastlanan bu olgu, bilgi 
sistemlerin in 

her arama motorunun ilgili belgelere 
bir ortamda arama kapsama birbirine 

arama ilgili belgeler 
(overlap) Bunun temel 

nedenlerinden birisi, hiç arama 
belgeleri dizinlemeleridir. Nitekim bir 
biçimde Türkiye adresli siteleri dizinlerken, bunun tam 
tersi bir politika ortaya 

Öbek 

18. Arama tüm sorular için ortalama yenilik 

78 Netbul'un ilgili belgelere ilk iki soru için yenilik %80-%85 
daho önce Bu bu Netbul'u da katmak 
mümkündür. 
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5.3.2.2 Arama Türkiye Adresli Belgeler 
Yenilik 

Sorulara göre dört arama motorunun Türkiye adresli belgeler için 
yenilik ile her soru için orama kaydettikleri 
(makro ortalama yöntemine göre ortalama yenilik 

Tablo 21 'de verilmektedir. Bu oranlar havuzda toplanan 
sadece Türkiye adresli ilgili belgelere Tablo 
21 'de dikkati çeken önemli nokta lar özetlenmektedir. 

en aranan sorular için Türkiye adresli belgeleri 
bulmadaki tabloda görülmektedir. Daha 
önce de gibi (bkz. Tablo 17), havuza giren Türkiye adresli 
belgelerin büyük Arama'yo aittir. Sadece bir soru ("oyun") 
için Superonline havuza giren belgelerin yüzde 25'ini 

Bu en aranan sorular için yen i belgelerin de 
Aroma Arama 

Türkiye adresli tüm sorular için yenilik 1 9' da 
veri lmektedir. Aroma, havuza belge gelene 
dek 300) yüzde yüzlük yenilik Yenilik 

Superonline 2., Arabul ise 3. Netbul'un yenilik 
sadece ikinci soru ("oyun") için 22 belgeye 
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Tablo 21 . Aroma Türkiye adresl i belgeler için yenilik 

Öbek göre 
Arama 

Sorgu Motoru 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 O r t. 
Arabul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

mp3 Arama 100 100 99 100 86 72 62 54 48 43 39 36 33 31 29 27 25 24 23 22 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Su11eronline o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Arabul 36 18 12 9 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 

oyun Arama 100 99 99 100 100 100 85 75 66 60 54 50 46 43 40 37 35 33 31 30 
Netbul 26 13 9 7 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 l 1 

Su11eronline 86 93 73 55 44 36 31 27 24 22 20 18 17 16 15 14 13 12 il il 
Arabul 12 6 4 3 2 2 2 2 1 l l 1 l 1 

sex Arama 100 100 100 100 100 86 74 65 57 52 47 43 40 37 34 32 30 29 27 26 
Net bul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Su11eronline o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Arabul 14 7 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 

erotik Arama 100 100 100 100 100 96 82 72 64 57 52 48 44 4 1 38 36 34 32 30 29 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

S u11eronline o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ara bul 8 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 o o o o 

porno Arama 98 99 99 88 70 59 50 44 39 35 32 29 27 25 23 22 21 20 19 18 
Netbul o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Not: Sadece alon ".tr" ile biten ilgili belgeler d ikkate 

100 
90 -+-Arabul (ort. %2) 
80 
70 c 
60 o 

50 ·;: ... 

-ti- (%57) 
--& •Netbul (% 1) 

- Superonline (%6) 

,., 
40 

o; 30 t:: o 

Öbek 

19. Aroma tüm sorular için Türkiye adresli yeni 
belge bulma 

o 
53 
o 
o 
6 

64 
5 

32 
2 

59 
o 
o 

63 
o 

46 
o 
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5.4 Üst Veri Belirteçlerinden Yararlanma 

Aroma Web belgelerinde yer olan HTML üst veri 
belirteçlerinden için iki küçük 
uygulamayla test TKD Web {bkz. 3) 
anahtar sözcük üst veri yer olan "tkd", "kütüphaneciler", 
"dokümantasyon" ve "enformasyon" sözcükleri 

dört Türkçe aroma motoruna (Arobul, Aroma, Netbul ve 
Superon line) arama terimleri olarak topluca (8 Ekim 2001 ). 
Aroma 20'de verilmektedir. 

Arama motoru 

Ara bul 

Arama 

Netbul 

Superonline 

Sorgu 

tkd 
kütüphaneciler 
dokümantasyon 
enformasyon 
tkd & 
kütüphaneci ler & 
dokümantasyon & 
enformasyon 
+tkd 
+kütüphaneciler 
+dokümantasyon 
+enformasyon 

tkd and 
kütüphaneciler and 
dokümantasyon 
and enformasyon 

• 20 belge 

Toplam Belge 
010 

0/4 

2/2 

l 0/32000° 

20. Türkçe orama TKD Web yer alon 
üst veri terimleri ile arama 

Üst veri ya rarlanan aroma 
bu sorgulara TKD' nin Web 

gibi, Arama ve Arabu l, TKD Web 
yer alan sözcükler aramalarda ilg ili 

sayfaya Netbu l ise ilgili soruya toplam iki belgeye 
ve bunlardan birisinin TKD Web 
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Superonline ise bu soruya çok belgeye Bu 
belgelerden ilk 20'si ve istenen TKD Web 1 O. 
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testte ise arama kesin olarak 
bilinen ve anahtar sözcük üst veri dolu olan birer Web 

Daha sonra ilgili Web anahtar sözcük üst veri 
yer alon sözcükler sorguya 

ilgili arama motorunun bu sayfaya kontrol 
Test için tamamen üst verileri içermesine ve sorgu 
içerisinde geçecek olan sözcüklerin belgenin bir yerinde 
{belgenin belgenin Web adresi gibi) geçmemesine özellikle 
dikkat Her arama motoru için seçi len Web ilgili Web 

anahtar sözcük üst veri yer alon sözcükler, bu 
sözcüklerden seçi lerek arama sorgusu, sorgu 

kesin olarak bilinen sayfaya arama motorunun 
toplam belge ve ilgili sayfaya 

bilgisiyle birl ikte) 21 'de verilmektedir. 79 

Benzeri bir biçimde, üst veri 
yararlanan arama ilgili sorgulara dizinledikleri 
kesin olarak bilinen Web 

de gibi, Arama ve Arabul arama 
anahtar sözcük üst veri lerinden 

kural (sorguda sözcüklerin sadece üst verilerden 
gelmesi) biraz söz konusu sayfalara için 
belgelerin geçen sözcükler de sorgularda 
ancak ilgili sayfalara Öte yandan, Netbul ve 
Superonline orama üst verilerde geçen sözcüklerden 

sorgulara ilgil i Web ilk 

Türkçe arama üst verilerden 
yararlanma konusunda bu iki küçük testten elde 
bulgular, daha önce özetlenen (bkz. 3.5) arama 

79 Bu bölümde özetlenen iki Jestle ilgili o larak arama belgeler 
cmpe.emv.edu.tr/ bitirim/home/ adresinde "Metodoto work" 
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elde edilen bulgularla paralell ik göstermektedir. Her iki testte de 
Arama ve Arabul'un üst veri 

Netbul ve ise ortaya 
Bir Türkçe arama 

anahtar sözcük, vb. g ibi üst veri verilen 
olabi lecek dizin terimlerinden yeterince 

r. 

Arama 
Motoru 

Ara bul 

Arama 

Netbul 

Superonl ine 

Seçilen Belge 
ve 

Web adresi 

Çiçek Yolla 
www.cicekyolla.com 

Çiçek 
ve Bitki 
www.bauhaus.com.tr 

/ogutler/cicek.htm 

Frezyo 
www.sarifrez.yo.com 

Çikos Çiçek 

www.cikos.com 

"Anahtar Sözcük'' 
Üst Verileri 

çiçek yolla, cicek yolla, özel 
hediye, ozel hediye, on-line, 

sotis, olis-
veris, buket, demet, aranjman, 

botani k, SSL, SET, Garanti 
SET Protokolü, kredi 

krodi korti, g ül, flower 

Bouhous, Market, ogut, 
profesyonel, hobi 

Anneler günü, sevgililer günü, 
sevgiliye özel, flowers to turkey, 

çiçek, güzel, lrezyo, cicek, 
aranjman, tanzim, uygun, 

c icekler, sevgil i, oronj, 
somon, zengin, buket, 
vazo, renkli, sepet, 

bitki, 
karanfil, gelin 

nikah 

çiçekler, çiçek, güzel, çikas, 
pembe gerbera, singopur, tanzim, 

uygun, aranjman, 
gerbero, gül, özel, gün, oranj, 

masa, lilyum, somon, 
lilyum, zengin, buket, 

vazo, renkli, sepet, nemli, 
bitki, 

karanfi l, gelin, gelin 
nikah 

Sorgu 

n çiçek yolla" ve 
"cicek yolla" ve 
"özel hediye" 

Bouhous & 
ogut& 

profesyonel & 
hobi 

+"Anneler 
günü" 

+"sevgililer 
günü" +tanzim 

+ uygun 
+oranj +buket 

+sepet 

"pembe 
gerbera" ve 

singapur 

/ 

Toplam 
Belge 

0/0 

0/0 

1/40+ 

1/1 

21. Arama "anahtar sözcük" üst verilerinden 
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Bu ülkemizde olarak Arabul, Arama, 
Netbul ve Superonline'a türde 17 soru ve bu sorulara 

"ilgili" ve "ilgisiz" belgelere dayanarak arama 
kesme ve normalize 

Arama 
dizinlenen belgeleri ne kadar ziyaret ettikleri ve 

yer alan "ölü" (yani 
adreslerin .. Türkçe arama 

en aranan sözcük ("mp3", "oyun", "sex", "erotik" 
ve "porno") dört arama motorunda ve her arama motorunun 
kapsama ve yenilik Arabul, Arama, Netbul ve 

belgeleri dizinlemek "anahtar sözcük", 
gibi HTML üst veri (metadata) 

iki küçük deneyle test 
özetlenmekte ve aroma 

için öneriler yer 
Arama ortalama her 6 belgeden birisi (% 17) 

ölü içermektedir. Arama ölü 
%27 (Arama) ile %4 (Netbul) (Superonline ve 
Arobul % 19). Netbul ile üç arama motorunun ölü 

fark istatistiksel orama 
göre Netbul'do dizinlenen belgeler dizinleme 

daha ziyaret edi lmekte ve hole 
gelen (ölü) adresler daha (bkz. 5.1 ). 

Arama dizinledikleri belgeleri daha ziyaret 
etmelidirler. hale gelen belgeler ya dizinlerden ya 
do bu belgelerin yeni adresleri 

Arabul 17 sorudan (%35), Netbul ise 17 sorudan l 'i (%6) için 
hiç bir belgeye Arama ve Superonline ise tüm sorular 
için en az bir belgeye Toplam 17 sorudan 3'ünde (% 18) 
hiç bir arama motoru ilgil i belgeye Arabul toplam 17 
sorudan 11 (%65), Netbul 8 (%47), Superonline 5 (%29), Arama ise 4 
(%24) soruda ilgili belgelere (bkz. 5.2.2.1 ). 
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Arama sorular için hiç bir belgeye ya da hiç bir 
ilgili belgeye nedenleri Bu sorunu çözmek 
için daha çok ve belgeler/siteler dizinlenmel i ve 

sonuç vermeyecek 
Dört arama motorunun soru toplam ilgili belge 

l O' dur. Arama soru ortalama 4, Superonline ise 
3 ilgili belgeye Arabul ve Netbul çok soru için hiçbir 
ilgil i belgeye soru ortalama ilgili 
belge (1,5) . 

Arama orta lama her 6 belgeden 5 'i ilgisizdir. 
Arama ortalama %28 (Arama) ile % 11 
(Netbul) (Superonline %20, Arabul % 15). 
Kesme yükseldikçe, yani belge 

arama ortalama %50 
Bu Arama'da daha bel irgindir (%90). ilk 5 

belgedeki ortalama (%40) Ara bul (% 16) ve 
Netbul'un (% 13) ortalama fark istatistiksel 
yönden (bkz. 5 .2 .2.2). bir i lk 5 belgede 
Arama, Arabul ve Netbul'dan daha fazla ilgili belgeye 

Arama daha yüksek kesme 
ilgi l i belge ise birbirine benzemektedir. 

Arama her soruya az ilg il i belgeye 
dizinlenen toplam belge 

gibi arabirimlerinin etkin 
ya da ileri tekniklere dayanan bilgi 

da kaynaklanabilir. Arama 
olma nedenleri olarak incelenmelidir. 

Arama orta lama normalize %54 
(Arama) ile %20 (Arabul) (Superonline %37, 
Netbul %30). Arama, ilgi li belgeleri Arabu l'dan ve 
Netbul'dan daha üst göstermektedir. ilk 5, 
l O ve 15 belgede ortalama normal ize 
Arabul'unki lerden, ilk l O belgede ortalama normalize 

Netbul'unkinden daha yüksektir (bkz. 5.2.2.3). 
O rtalama yüksek aramalarda 
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ortalama normalize de genellikle yüksektir 
(Pearson's r = .61, p < .05). Ancak belge 

i le normalize 
giderek (bkz. 5.2.2.4). 
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ve anma gibi geleneksel 
performans ölçütleriyle merkezli performans 

güçlü bir ortaya bir 
bazen az ilgi li be lgeye ama bu belgeleri 

üst gösteren bilgi sistemlerini daha 
bulabilmektedirler. Bu arama 

ilgili belgeleri ilk gösterme konusunda daha fazla çaba 
sarfetmeleri gerekmektedir. 

Arama tüm sorular için kaydettikleri ortalama 
% O ile %36 Hiç bir aroma motoru 

4. ("Türkçe orama performans 12. 
("Demirel veya Sezer'in TEMA ve 17. ("TBMM 

Ömer sorular için i lgili belgeye Arama 
2. ("barok müzik"), 7. ("DPT") ve 11. ("Demirel veya Sezer") 

sorularda nispeten daha yüksek ilgil i belgeye (bkz. 
5.2.2.5). 

Arama tüm sorular için ortalama normolize 
% O ile %66 Arama 

ortalama normalize en 
sorular 7 ., 9. ve 13. ("uzay"} 

Arama hem ortalama hem de ortalama 
normolize en sorular ise 
7 ., 8. 9. ve 11. 

Arama Web'de olarak "internet", 
"etik", "aroma" vb. terimlerin spesifik arama 
nispeten daha az Öte yandan tek sözcükten 
ya da "VEYi\' sorularda, ilgisiz belge 
yüksek arama nispeten daha 

"VE" sorularda ise daha 
Arama Boole 

aramalarda genelde sonuçlar vermektedir (bkz. 5.2.3). 
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Arama "VE" sorulardaki 
yükseltmek için daha fazla belge dizinlemeleri gerekmektedir. Tek 
terimden sorularda bu terimleri 
hangi belirlenmeye Web'de 

olarak terimlerin daha 
spesifik olanak veri lmel idir. Bir yöntem ise, 

tek sözcükten bu tür 
daha çok hangi bilgisine 

dayanan sezgisel (heuristic) bilgi 
Arama giri len daha iyi 

analiz etmek ve için gövdeleme 
Özellikle Türkçe sözcüklerle 

aramalarda gövdeleme arama 
bilgi Bu nedenle Türkçenin 

dilbilgisi özelliklerini de dikkate alan gövdeleme 
ve 

Türkçe karakter sorunu henüz Arama 
Türkçe karakterler aramalarda sonuçlar 
vermektedir (bkz. 5.2.3). Arama Türkçe karakter 
sorununa olumsuzluklar 

bu durumun genellikle 
Bu Türkçe karakter nedeniyle 
belgeleri Türkçe arama 

büyük bir Türkçeyi 
bu sorunun bir an önce çözülmesi 

gerekmektedir.Web'deki Türkçe içerik giderek 
olursa, arama sorusunda yer alan Türkçe 

karakterlerin en karakterlere çevri lmesi gibi basit 
yerine, gerek Türkçenin dil özelliklerini gerekse 

arama da dikkate alan 

Türkçe arama en aranan sözcüklere {"mp3", 
"oyun", "sex", "erotik" ve "porno") belgelerin büyük bir 

(%86) Türkiye adresli Superonline alan ".tr" ile 
bitmeyen belgelere bir sahiptir. Bunda 
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AltoVisto ile büyük 
Türkiye adresli en fazla be lgeye orama motoru ise 

Superonline arama en yüksek ortalama 
kapsama sahiptir. En aranan sorulara 
ortalama her 5 ilgili belgeden 2'sine Superonline 
{bkz. 5.3.1.1 ). Arabul, Aroma ve Netbul izlemektedir. 
Türkiye adresli belgelerde ise Aroma en aranan soru için ilgi li 
belgelerin büyük bir orama 

Türkiye adresli belgeleri kapsama ihmal edilebilir 
düzeydedir {bkz. 5.3.1.2} . 

Arama ve Arabul'un en aranan sorular için yenilik 
% 100 Yani, bu orama en aranan 
sorulara belgelerin hemen hemen tümü "yeni"dir. 

ortalama yenil ik %95 Netbul'do ise 
bu oranlar %30 (bkz. 5.3.2.1 ). 

En aranan sorular için Türkiye adresli "yeni" belge bulmada 
Aroma bir sahiptir. Superonline en aranan 
sorudan dördünde Türkiye adres li hiç bir belgeye En 
aranan sorular için Arabul ve Netbul az yeni belgeye 

(bkz. 5.3.2.2} . 
Aroma en aranan soru lar için bu lunan 

Türkiye adresli ve Türkiye adresli olmayan hemen hemen bütün 
belgeler yenidir. Bu durum, arama ilgi li belgeler 

çok bir göstermektedir. Bir 
sorular için her arama motoru birbirinden oldukça 

belgeler dizinlemekte ve olarak ilgili belgelere 

Bu sonuçlar belirli bir konuda ilgili belgelerin tümüne 
için birden fazla Türkçe orama motoru üzerinde arama 

ortaya orama çok az 
Türkiye adresli belge dizinledikleri görülmektedir. Türkiye'yle ilgili 
sorularda (''l\totürk ve Fikriye "Ömer vb. gibi) orama 

nispeten daha nedenlerinden birisi 
de budur. Türkçe aroma dizinledikleri Türkiye 
adresli belge 
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Arama ve Arabul orama HTML belgelerinde yer a lon 
"anahtar sözcük" ve üst veri (metodota) geçen 
terimleri dizinlememekte ve bu terim lerden 

Netbul ve ise bu 
dizinled ikleri ve ortaya (bkz. 5.4). 

alanlara girilen bilg ilerin arama 
zaman zaman kötüye bilinen bir gerçektir. Ancak arama 

bu tür kötüye eleyecek daha arama 
ve bu alanlarda yer alan 

bilgilerden 
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