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Y›ld›z Tak›m›

Böyle Çal›ﬂ›r...
birlerine verdi¤i ba¤lant›lar› kullanarak otomatik olarak gezer ve bu sayfa içeriklerini saklar. Bu içerik daha
sonra indekslenerek h›zl› bir ﬂekilde aranabilir hale getirilir. Kullan›c› arabirimiyse bu oluﬂturulan indeksin
aranmas›n› sa¤lar.
Temel olarak üç tip arama motoru var: örümcek denen (Crawler sözcü¤ünün dilimizde tam karﬂ›l›¤› yok.
Gezinerek bir ﬂeyler arayan böcek olarak çevirebilece¤imiz bu sözcü¤e örümcek benzetmesi yap›l›yor.) taray›c›lar, insanlar›n iletileriyle çal›ﬂanlar ve bu ikisinin
birleﬂimi olan sistemler.

Arama Motoru
‹nternet hepimizin yaﬂam›n› de¤iﬂtiren bir
yenilik. Ça¤›m›z›n iletiﬂim ça¤› olmas›nda
sanal a¤›n yeri büyük. Neler neler yap›lmaz
ki ‹nternet’te… Diledi¤iniz bilgiye ulaﬂ›r,
kaynak taramas› yapar ya da kendi yazd›klar›n›z› paylaﬂ›rs›n›z. Peki arad›¤›n›z bir bilgiye ulaﬂmak istedi¤iniz zaman onu nas›l
buluyorsunuz? Sorunun yan›t› asl›nda çok
basit: arama motorlar› kullanarak…
Arama motoru, ‹nternet üzerinde bulunan herhangi
bir içeri¤i aramak için kullan›lan bir mekanizma. Geliﬂmiﬂ ve iﬂlem gücü yüksek bilgisayarlarda çal›ﬂan
bu programlar, adresini bilmedi¤imiz web sayfalar›na bile ulaﬂmam›z› sa¤larlar. Arama motoruna sahip
olan firmalar›n kulland›klar› bilgisayarlar, normal bilgisayarlardan çok daha üstündür. Çok geliﬂmiﬂ donan›m› olan, ba¤lant›s› çok h›zl›, çok miktarda bilgi
depolayabilen bu bilgisayarlar›n birço¤u, birbirine
ba¤lanarak üzerlerine düﬂen yükü paylaﬂ›rlar. Sözgelimi en büyük arama motorlar›ndan biri olan Google’da 800’den fazla bilgisayar›n birbirine ba¤l› oldu¤u söyleniyor.
Bu programlar temelde üç bileﬂenden oluﬂuyor: web
robotu, arama indeksi ve kullan›c› arabirimi. Robot,
‹nternet üzerinde bulunan web sitelerini, sitelerin bir-

Örümceklerle çal›ﬂan motorlar, sanal a¤ ya da siber
uzay olarak adland›r›lan ‹nternet’e örümcek denen
programlar yollayan motorlard›r. Bu programlar bir
internet sayfas›n› ziyaret eder, burada bulunan bilgiyi
okur ve haf›zalar›na al›r, sitenin haz›rlanmas› s›ras›nda
kullan›lan ve meta etiketler denen parçalara bakar,
sayfada bulunan di¤er ba¤lant›lar› da ziyaret ederler.
Örümcek toplad›¤› bütün bu bilgileri, verinin indekslendi¤i yer olan merkezi bir depoya getirir; daha sonra düzenli olarak önceden ziyaret etti¤i sitelere geri
döner ve de¤iﬂiklikleri kaydeder. Arama motoru veritabanlar› (kullan›c›lar›n gereksinim duydu¤u bilgilerin
yer ald›¤›, veri güvenli¤inin sa¤land›¤› arﬂivler) bu
örümcekler taraf›ndan kurulur.
‹nsanlar›n iletileriyle çal›ﬂan motorlardaysa yaln›zca insanlar›n gönderdi¤i veriler indekse eklenir, baﬂka giriﬂ
yap›lmaz. ‹ki durumda da asl›nda bir arama yapmak
demek, ‹nternet üzerinde de¤il de çok büyük veritabanlar›nda gerçekleﬂir. Bu yüzden kimi zaman karﬂ›m›za veritaban›nda olan ama art›k web üzerinde olmad›¤› için çal›ﬂmayan sayfalar da gelir. Bunun önüne geçmek için Google ya da Yahoo gibi büyük firmalar, arama motorlar›n› web sayfalar›n› düzenli ziyaret
edecek biçimde haz›rlarlar.
Kullan›c› ara yüzü bir ﬂeyi aramaya baﬂlarken size
yard›mc› olan programd›r. Aramak istedi¤iniz sözcü¤ü yazaca¤›n›z kutucuk, aramaya baﬂlama komutu
verece¤iniz dü¤meler ya da farkl› arama seçenekleri
burada bulunur.
Bir arama motorunun çal›ﬂmas›n›n temeli anlatt›¤›m›z gibi. Fakat teknoloji geliﬂmeyi sürdürüyor ve bilgiler sürekli güncelleniyor. Arama motorlar› hakk›ndaki bilgilerinizi güncellemek için arama motoru kullanmaya ne dersiniz?
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