Os sites de buscas específicas - ou catalogadores - São site de achar capazes de coletar e
organizar referências classificam o seu conteúdo em categorias, que se desdobram em
categorias filhas, e estas podem ter outras categorias ou sites associados a elas.
Hoje em dia existem diversos tipos de sites de buca especifica para se achar na
Internet. O site é totalmente organizado em categorias, é atualizado por editores que
trabalham nele. Você pode encontrar o seu assunto simplesmente clicando nas
categorias. se concentra em um segmento específico de conteúdo online. A área de
conteúdo especifico pode ser baseado em atualidade, tipo de mídia, ou gênero do
conteúdo. Exemplos comuns incluem sites para achar musica,imagem, documentos,
viagens,
automóvel.
Em contraste com os motores de busca gerais da Web, que incluem todo o índice de
grande parte da World Wide Web utilizando um Web crawler o que torna sua busca
para achar algo bem mais demorada, motores de busca verticais costumam usar um
rastreador foco que tenta índice para somente páginas da Web que são relevantes para
um
assunto
pré-definido
ou
definido
de
tópicos.
Os sites catalogadores, que corresponderiam ao sumário de um livro (o grande livro da
Internet, que organizam os sites em tópicos (capítulos) hierár-quicos e suas diferentes
sub-seções). Ex. Yahoo e Cadê?, onde apenas os sites manualmente submetidos e
cadastrados é que são incluídos nos diretórios.
Existem também sites de busca com temas específicos, como cinema, imagem,
hardware, livros, artigos médicos, etc..
Existem variados tipos de sites de busca para achar na Internet:

Sites de busca para achar na Internet globais são sites de busca que
pesquisam os documentos na rede, e a apresentação do resultado é aleatória,
dependendo do ranking de acessos aos sites e mais alguns outros farores
dependendo do site de busca utilizado, as buscas podem ser sobre qualquer
tema. Google, Yahoo, MSN são os sites de busca Internet globais mais
acessados.

Sites de busca para achar na Internet verticais são buscadores que
realizam pesquisas "especifícas" em bases de dados próprias de acordo com suas
propensões. Geralmente, a inclusão em um buscador vertical está relacionada ao
pagamento de uma mensalidade ou de um valor por clique. BizRate,
AchaNoticias, Oodle, Catho, SAPO, BuscaPé e Become.com são alguns
exemplos de sites de busca para achar na Internet verticais.

Guias locais são sites de busca para achar na Internet exclusivamente locais ou
regionais. As informações se referem a endereços de empresas ou prestadores de
serviços. O resultado é priorizados pelo destaque de quem contrata o serviço.

ILocal, GuiaMais, AcheCerto, EuAcheiFácil entre outras. Geralmente são
cadastros e publicações pagas. É indicado para profissionais e empresas que
desejam oferecer seus produtos ou serviços em uma região, Estado ou Cidade
especifíca.

Diretórios de websites são índices de sites, usualmente organizados
por categorias e sub-categorias. Tem como finalidade principal permitir ao
usuário encontrar rápidamente sites que deseja, buscando por categorias
especifícas, e não por palavras-chave. Os diretórios de sites geralmente possuem
uma busca interna, para que usuários possam achar sites dentro de seu próprio
índice. Diretórios podem ser a nivel regional, nacional ou global, e até mesmo
especializados em determinado assunto. Open Directory Project é exemplo de
diretórios de sites.

Guias de busca local ou buscador local são sites de busca
para achar na Internet de abrangência nacional que lista as empresas e
prestadores de serviços próximas ao endereço do internauta a partir de um texto
digitado. A proximidade é avaliada normalmente pelo cep, Donavera.com, ou
por coordenadas de GPs. Os cadastros Básicos são gratuitos para que as micros
empresas ou profissionais liberais possam estar presente na WEB sem que
invistam em um sites próprio. É indicado para profissionais e empresas que
desejam oferecer seus produtos ou serviços em uma Localidade, rua, bairro,
cidade ou Estado e possibilitando ainda a forma mais rápida de atualização dos
registros de contatos por seus clientes ou fornecedores especifícos.

