نصب و راه اندازی  Nutchو Solr
 -1ابتدا  nutch 1.4 binرا دانلود کنید و در پوشه  Homeدر  Cygwinقرار دهید.
 -2به مسیر  cygwin64\home\apache-nutch-1.4-bin\runtime\local\binرفته و یک پوشه به نام Seeds
ایجاد کنید.
 -3در داخل آن پوشه فایل متنی به نام  urls.txtایجاد کرده و در داخل آن  Urlهای خود را بنویسید .هر  urlدر یک خط
جدا(به عنوان مثال ) http://um.ac.ir/
 -4به پوشه  cygwin64\home\apache-nutch-1.4-bin\runtime\local\confرفته و در فایل nutch-
default.xml
به دنبال کد زیر بگردید:
<>name>http.agent.name</name
<>value> </value
و آن را به صورت زیر تغییر دهید.
<>name>http.agent.name</name
<>value>nutch spider</value
ذخیره کرده و فایل را ببندید.
 -5سپس در همان پوشه فایل  regex-urlfilterرا باز کرده و در انتهای آن به جای  +خط زیر را تایپ کنید:
*)^+http://([a-z0-9\-A-Z]*\.)*um.ac.ir/([a-z0-9\-A-Z]*\/
 -6تنظیمات  nutchتمام شد
 -7برای اجرای  ،nutchدر  Cygwinبه مسیر زیر بروید:
home\apache-nutch-1.4-bin\runtime\local\bin
 -8برای کراول دستور زیر را اجرا کنید
./nutch crawl1 seeds -dir crawl -depth 2 –topN 5
به جای اعداد  2و 5هر عددی می تواند قرار گیرد .اگر عمق را زیاد کنید باعث می شود خزش با عمق بیشتری در لینک
ها انجام شود TopN .نیز نشان دهنده اینکه در هر صفحه چند تا لینک ها را وارد شود.
اگر تصویر زیر ظاهر شد ،کراول با موفقیت انجام شده است.

solr  بهnutch ارسال نتایج
 را دانلود کنیدsolr 3.4 bin  ابتدا-1
 را کپی کردهschema.xml  سپس از پوشه زیر فایل-2
cygwin64\home\apache-nutch-1.4-bin\runtime\local\conf
.و در مسیر زیر قرار دهید
apache-solr-3.4.0\example\solr\conf
)Replace (.توجه کنید که باید جایگزین نسخه موجود شود
. جایگزین شده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنیدSchema.xml  حال فایل-3
به جای دستور
<filter class="solr.
EnglishPorterFilterFactory" protected="protwords.txt"/>
.دستور زیر را قرار دهید
<!-- <filter class="solr.
EnglishPorterFilterFactory" protected="protwords.txt"/> -->
)70-69 < (احتماال خطfield name="id" ... /> سپس بعدا از خط
:دستور زیر را اضافه کنید

><field name="_version_" type="long" indexed="true" stored="true"/
 -4تنظیمات  Solrنیز تمام شد
 -5برای اجرای  Solrدر  Cmdبه پوشه زیر بروید:
apache-solr-3.4.0\example
 -6دستور زیر را اجرا کنید:
java -jar start.jar
بعد از مدت کوتاهی اجرا شده و برای مشاهده اجرا ،مروگر خود را باز کرده و به آدرس زیر بروید:
http://localhost:8983/solr/

 -7برای ارسال نتایج کراول شده توسط  nutchدستوز زیر را در Cygwinوارد کنید.
./nutch solrindex http://localhost:8983/solr/ crawl/crawldb -linkdb crawl/linkdb
*crawl/segments/
مانند شکل زیر:

 -8حال  Solrرا باز کرده و جستجوی مورد نظر خورد را انجام دهید.
 -9پایان
توضیحات اضافه:
 -10برای مشاهده تمام صفحات کراول شده نیز می توانید از دستورات زیر در  Cygwinاستفاده کنید:
*./nutch mergesegs crawl/merged crawl/segments/

./nutch readseg -dump crawl/merged/* dumpedContent
:تصویر زیر

 صفحات را مشاهده کنیدhtlm  میتوانیدdumpedContent که بعد از اجرای آن در پوشه
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