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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تبیین وضعیت نمايهسازی و رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هستته دوبیتین و
مارک  12در بستر نحوی زبان نشانهگذاری گسترشپذير (ايکس .ام .آل ).مبتنی بتر رويکترد پیونتد توست
موتورهای کاوش وب انجام شد .روش :روش پژوهش ،رويکرد تحیییی-مقايسهای بود .جامعه پتژوهش را
يکصد پیشینه فرادادهای مبتنی بر ايکس.ام.آل .در قالب دو گروه تشکیل میدادنتد .گتروه نخستت ،دارای
عناصتتر فتترادادهای هستتته دوبیتتین و گتتروه ديگتتر ،دارای عناصتتر فتترادادهای متتارک  12بودنتتد کتته بتتر روی
وب سايت  http://www.aghaabedi.comانتشتار يافتنتد .وب ستايت يادشتده بتهصتورت مستتقی بته
موتورهای کاوش انتخابی (گوگل و ياهو) معرفی شدند .ابزار گردآوری دادهها سیاهه وارسی بود .یافتهها:
يافتهها حاکی از آن است که تمامی ارزشهای عناصر پیشینههای فترادادهای هستته دوبیتین و متارک  12در
بستر ايکس .ام.آل .توس موتورهای کاوش گوگل و ياهو نمايه شدند و امکان بازيابی هر يک از پیشینههتا
بر اساس ارزش عناصر آنها در محی موتورهای کاوش فراه است .بر اساس نتايج آزمون آماری تفتاوت
معناداری میان نمايهسازی و رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هسته دوبیین و مارک  12مبتنی بر ايکس .ام.آل.
توس موتورهای کاوش گوگل و ياهو مشاهده نشد .نتیجههگیهری :بستتر نحتوی پیشتینههتای فترادادهای
موردمطالعه موجب افزايش دسترسپذيری آنها از طريق موتورهای کاوش وب گرديتد .ايتن امکتان بترای
 .2دانشتتتیار گتتتروه عیت ت اط عتتتات و دانتتتششناستتتی دانشتتتگاه آزاد است ت می ،واحتتتد عیتتتوم و تحقیقتتتات ت تتتران
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 .1استاديار گروه عی اط عات و دانششناسی دانشگاه ع مه طباطبائی taherismster@gmail.com
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بستر نحوی پیشین (اچ.تی.ام.آل ).پیشینههای فرادادهای فتراه نبتود .همینتین ستا تار دادهای پیشتینههتا بتر
اساس ايکس .ام.آل .تأثیری بر روی رتبهبندی آنها نداشتته ،و از ايتن جنبته هتی يتک از طتر هتای هستته
دوبیین و مارک  12بر ديگری برتری نشان نداد.

واژگان کلیدی :زبان نشانهگذاری گسترشپذیر ،مارک  ،12موتورهای کاوش وب،
نمایهسازی و رتبهبندی ،هسته دوبلین.

مقدمه
فراداده ،داده هايی درباره اشتیای محتتوايی استت کته امکتان توصتی ،،کشت ،،دسترستی،
بازنمون ،و مديريت آنها را فراه میآورد .کارآمدی اين دادهها در محی های اط عتاتی
شبکهای به شیوههای گوناگونی مورد ارزيابی قرارگرفته ،و بتهعنتوان دادههتای ستا تارمند،
مبنای تحقق نسل جديد وب (وب معنايی) به شمار میآيد (برنرز-لی .)1992 ،2برای پاستخ
به تحوالت و نیاز به پتردازش و ستازماندهتی اشتیای محتتوايی وب ،از زمتان پیتدايش ايتن
شبکه تاکنون ،استانداردهای فرادادهای گوناگونی توسعه يافتهاند ،و استانداردهای پیشین نیز
بتتا هتتدف ستتازگاری بتتا ايتتن محتتی تم یتتداتی را انديشتتیدهانتتد .در ايتتن میتتان ،بر تتی از
استانداردهای فرادادهای مانند طر فرادادهای هسته دوبیین و قالب فرادادهای متارک ( 12و
مشتقات آن) ازجمیه پرکاربردترينها به شمار متیآينتد .بتهکتارگیری فتراداده بته دو روش
امکانپذير است :نخست ،جاستازی (در)) پیشتینه فترادادهای در شتی محتتوايی ،و ديگتر،
پیونتتد پیشتتینه فتترادادهای بتتا شتتی محتتتوايی .همینتتین نتتامهتتای بربستتب عناصتتر بر تتی از
استانداردها مبتنی بر زبان طبیعی است مانند هسته دوبیین ،و بر ی با زبتان طبیعتی همختوانی
ندارند مانند قالب فرادادهای مارک (فتاحی و طاهری.)2311 ،
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از ستتوی ديگتتر ،موتورهتتای کتتاوش محبتتوبتتترين ابتتزار جستتتجوی محتتتوای وب نتتزد

که به دلیل محی راب کاربر بسیار ساده فراه شده است ،در برداشتن حج گستتردهای از
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1. Burners-Lee
2. Bifet

کاربران هستند .بتهنحتویکته حتدود  99درصتد از زمتانی کته کتاربران صترف جستتجوی
محتوای وب میکنند ،در محی موتورهای کاوش وب است (بیفتت 1و همکتاران.)1992 ،
کاربردپذيری باالی موتورهای کاوش (ست ولت در درک و يتادگیری قابییتتهتای آنهتا)
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محتوای وب در پايگاه دادهای ،ارائه ف رستی فراوان از پیشینهها در برابر يک در واستت ،و
روزآمدسازی مداوم محتوا از م ترين داليل اين محبوبیت به شمار میآيند .ارائه تدماتی
متنوع افزون بر دمات جستجو و بازيابی اط عات ،دلیتل ديگتری بتر افتزايش گترايش بته
ب رهگیری از آنها از سوی کاربران است .اين قابییتها و نیز ع قه روزافزون کتاربران وب
بتته موتورهتتای کتتاوش وب و رفتتن نیازهتتای اط عتتاتی تتود در بستتتر ايتتن موتورهتتا باعت
گرديده ،اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننتده محتتوا و ارائتهدهنتده تدمات پیوستته ،بته
دسترس پذيری محتوای تود از طريتق موتورهتای کتاوش تمتايیی بشتمگیر نشتان دهنتد.
بافتهای اط عاتی که از فراداده استفاده میکنند ،از اين قاعده مستثنا نیستند.
بتتتدين من تتتور اقتتتدامات متعتتتددی از ستتتوی طراحتتتان استتتتانداردهای فتتترادادهای و
توسعه دهندگان موتورهای کتاوش بترای افتزايش میتانکنش پتذيری ايتن دو ابتزار متثثر در
دسترستی بتته محتتتوای وب صتتورت گرفتتته استتت .گتروه نخستتت ستتعی نمتتودهانتتد شتتراي
اشارهشده از سوی توسعهدهندگان موتورهای کاوش برای افتزايش نمايته پتذيری و کستب
رتبه مناسب در نتايج رعايت نمايند ،و گروه ديگر نیز در راستای شناستايی و اولويتت قترار
دادن استخرا) فرادادههای اشیای محتوايی کوشش نمودهانتد .اقبتال نترمافزارهتای زنتده-
نمايهساز (روبات) موتورهای کاوش به عناصر و ارزشهای عناصر فترادادهای پتیش و بتیش
از ديگر محتوای يک شی محتتوايی ،و انتختاب بستتر نحتوی جديتد (زبتان نشتانهگتذاری
گسترش پذير) از سوی طراحان استتانداردهای فترادادهای از م ت تترين اقتدامات محستوب
میشوند.
بر پايه آنیه پیشتر بیان گرديد ،مسئیهای که اکنون مطر میگتردد آن استت کته آيتا
توس موتورهتای کتاوش وب واهتد شتدت موتورهتای کتاوش وب بگونته پیشتینههتای
فراداده ای را نمايه میکنند و در نتايج جستجو ارائه میدهنتدت آيتا ستا تار و نتوع نتامهتای
بربسب عناصر (ازلحاظ وابستگی بته زبتان طبیعتی) پیشتینههتای فترادادهای مبتنتی بتر زبتان
نشانهگذاری گسترش پذير که در بر ی از استتانداردها هماننتد هستته دوبیتین و متارک 12
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تغییر بستر نحوی بهطور عمیی باع

افزايش نمايه پذيری و ب بود رتبه پیشینههای فترادادهای

متفاوت است ،بر روی شتیوه نمايتهستازی و جايگتاه (رتبته) آنهتا در میتان نتتايج جستتجو
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تأثیرگذار استت کداميک از استانداردهای فرادادهای هسته دوبیین و متارک  ،12بتهعنتوان
پرکاربردترين فرادادهها ،برای ستازماندهتی اشتیای محتتوايی ازلحتاظ دستترسپتذيری در
محی موتورهای کاوش وب مناسبتر هستندت پژوهش حاضتر در راستتای پاستخگويی بته
اين مسئیه طر ريزی شده است.

هدف و پرسشهای پژوهش
هدف اصیی پژوهش حاضر ،تبیین وضعیت نمايهسازی و رتبتهبنتدی پیشتینههتای فترادادهای
هسته دوبیین و مارک  12در بستر نحوی زبان نشانهگذاری گسترشپتذير (ايکتس .ام .آل).
مبتنتتی بتتر رويکتترد پیونتتد توس ت موتورهتتای کتتاوش وب بتتود .بتترای تحقتتق ايتتن هتتدف،
پرسشهای ذيل طراحی شدند:
-2وضعیت نمايهسازی پیشینههای فرادادهای هسته دوبیین و متارک  12در بستتر نحتوی
ايکس .ام.آل .مبتنی بر رويکرد پیوند توس موتورهای کاوش وب (گوگل و ياهو) بگونه
استت
 -1وضعیت رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هسته دوبیین و مارک  12در قالتب ايکتس.
ام.آل .مبتنی بر رويکرد پیوند توس موتورهای کاوش وب (گوگل و ياهو) بگونه استت
 -3کداميک از طر های فرادادهای هسته دوبیین و مارک  12در بستتر نحتوی ايکتس.
ام.آل مبتنی بر رويکرد پیونتد بترای تولیتد پیشتینههتای فترادادهای دستترسپتذير در محتی
موتورهای کاوش وب (گوگل و ياهو) مناسبتر استت
همینین اين پژوهش دارای يک فرضیه بود:
میان وضعیت نمايهسازی و رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هسته دوبیین و متارک  12در
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بستر نحوی ايکس .ام.آل مبتنی بتر رويکترد پیونتد توست موتورهتای کتاوش وب تفتاوت
معناداری وجود دارد.

مروری بر پژوهشهای پیشین
میانکنشپذيری ن امهای فرادادهای و موتورهای کاوش وب بتا هتدف ب بتود دسترستی بته
اشیای محتوايی و استفاده از بستر معناشنا تی دادههای سا تارمند (فرادادههتا) در بازيتابی و
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پديدار نمايی اشیای محتوايی همواره موردتوجته پژوهشتگران و متخصصتان عیتوم رايانته و
اط عات بوده است .در پژوهشهای انجامشتده در ايتن حتوزه ،قابییتتهتای ستا تارمندی
دادهها که در پیشینهها و عناصر فرادادهای تبیتور متیيابتد ،و رفتتار نترمافزارهتای نمايتهستاز
موتورهای کاوش نستبت بته ايتن پیشتینههتا و عناصتر و بگتونگی نمتايش آنهتا در نتتايج
جستجو ،و ارائه پیشن ادها و راهکارهتايی بترای ستازگاری بیشتتر موردمطالعته قترار گرفتته
است .طراحان دمات وبی نیز از يافتتههتای پتژوهشهتای انجتامشتده در راستتای افتزايش
تعامل دو ن ام يادشده ،و به پیروی از آن ،کسب رضايت کاربران ن ايی ب ره جستهاند.
با بررسی اين پژوهشها میتتوان آنهتا را بته دو گتروه کیتی تقستی نمتود .مبنتای ايتن
گروهبندی بستر نحوی پیشینههای فرادادهای و واکتنش موتورهتای کتاوش وب بته ستا تار
نحوی و معنايی بستر مورد اشاره است .زيرا م ترين نقطه بارز و تفاوتی که در پیادهستازی
فرادادهها و واکنش موتورهای کاوش به بش می ورد ،به بستر نحوی وابسته است .گتروه
نخست ،پژوهشهايی بودند که به شیوههای نمايهسازی و پیدا نمايی موتورهتای کتاوش در
رويارويی با پیشینهها و عناصر فرادادهای پیادهسازی شده در قالب زبان نشانهگذاری فرا متن
(اچ.تی.ام.آل ).ا تصاص داشتهاند ،و گروه ديگر ،پیشینههتای فترادادههتای مبتنتی بتر زبتان
نشانهگذاری گسترشپذير (ايکتس .ام.آل ).و نمايته پتذيری و پیتدا نمتايی آنهتا در نتتايج
جستجوی موتورهای کاوش را مدن ر قرار دادهاند.
گروه نخست ،پژوهشهايی که به مطالعه واکتنش موتورهتای کتاوش وب بته عناصتر و
پیشینههای فرادادهای مبتنی بر اچ.تی.ام.آل .پردا تند .در اين پژوهشها سه گرايش مشاهده
میشود .گرايش اول به تأثیر بربسبها و فرابربسبهتای زبتان نشتانهگتذاری فترا متتن بتر
يافتههای اين پژوهشها بر اثربخشی بربسبها و فرابربسبهای اچ.تی.ام.آل .تأکید دارند
(ترنر و برکبیل 2991 ،2؛ کوئتودو-تتوررو1994 ،1؛ و ژانت

 3و ديمیتتروف 1992 ،4الت.)،

بااينوجود ،محدود بودن اين بربسبها و فرابربسبها ،ناتوانی آنهتا در توصتی ،اشتیای
1. Turner & Brackbill
2. Quevedo-Torrero
3. Zhang
4. Dimitroff
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ب بود بازيابی و رتبهبنتدی اشتیای محتتوايی توست موتورهتای کتاوش ارتبتار دارد .عمتده

44

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

محتوايی وب را نشان میدهد .گرايش دوم ،پژوهشهايی بودند که با هتدف پتژوهشهتای
قبیی يعنی ب بود قابییت بازيابی و رتبهبندی اشیای محتوايی انجام شدند امتا جامعته پتژوهش
آنها را بهجتای بربستبهتا و فرابربستبهتا اچ.تتی.ام.آل ،.عناصتر مبتنتی بتر طتر هتای
فرادادهای استاندارد (مانند هستته دوبیتین) تشتکیل متیداد .بتر پايته نتتايج ايتن پتژوهشهتا،
موتورهای کاوش وب به عناصر جديد واکنش مثبت نشان نمیدهند ،و اين عناصتر تتأثیری
بر روی بازيافت پذيری و رتبتهبنتدی اشتیای محتتوايی مترتب ندارنتد (ستوکويتن1999 ،2؛
صفری.)1992 ،1
استفاده از رويکرد ترکیبی ،به دلیل کاستیهای رويکردهتای پتژوهشهتای دو گترايش
پیشین ،مبنای طراحی پژوهشهتای گترايش ستوم بتود .بررستی میتزان تتأثیر بربستبهتا و
فرابربسبهای اچ.تی.ام.آل .و عناصتر مبتنتی بتر طتر هتای فترادادهای استتاندارد بتهطتور
همزمان ،و مقايسه تأثیر هتر يتک بتهصتورت مقايستهای در ايتن پتژوهشهتا انجتام گرفتت.
بربستتبهتتا و فرابربستتبهتتای اچ.تتتی.ام.آل .درمجمتتوع عمیکتترد ب تتتری را در افتتزايش
دسترسی پذيری اشیای محتوايی نسبت به عناصر مبتنتی بتر طتر هتای فترادادهای استتاندارد
نشتتتان دادنتتتد (هنشتتتاو و واالستتتکاس 1992 ،3؛ ژانت ت

و ديمیتتتتروف1994 ،؛ ژانت ت

و

ديمیتتتروف 1922،ب؛ محامتتد1992 ،4؛ شتتري .)2312 ،،تمرکتتز صتترف بتتر روی عناصتتر
فراداده ای هسته دوبیین ضتع ،اصتیی پتژوهشهتای گترايش دوم و ستوم بتود (حريتری و
همکاران.)2391 ،
افزون بر اين گرايشها ،پژوهشهايی ديگری را متیتتوان در ايتن گتروه جتای داد کته
کارايی ردههای غنی 2در بستتر نحتوی نستخه جديتد ( )2اچ.تتی.ام.آل .در ب بتود قابییتت
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بازيابی و پیدا نمتايی اشتیای محتتوايی را موردبررستی قترار دادنتد .پیشتینههتای فترادادهای
تولیدشده بر اساس استانداردهای دادههای رد ،قالتبهتای ترد ،و ب تاربوب توصتی،
منبن ( صايص) به دلیل سازگاری باال با موتورهای کاوش وب بهصتورت ستا تارمند و بتا
1. Sokvitne
2. Safari
3. Henshaw & Valauskas
4. Mohamed
5. Rich Snippets

بررسی تأثیر بستر نحوی بر نمایهسازی و رتبهبندی پیشینههای ...

استفاده از بستر معناشنا تی پیشینهها نمايهسازی شده ،و در بهصورت سا تارمند نیز نمتايش
داده متتیشتتوند .عناصتتر ،صتتايص ،و ارزشهتتای عناصتتر ايتتن استتتانداردهای بتتاز ،بتتا
استانداردهای فراداده ای بافت میراث فرهنگی (کتابخانه ،موزه ،و آرشیو) متفاوت هستند اما
کارکردهای مشاب ی را پشتیبانی میکنند .بااينوجود ،کارآمدی آنهتا در توصتی ،اشتیای
محتوايی وب نسبت به استانداردهای فرادادهای بافت میتراث فرهنگتی در ستط پتايینتتری
قرار میگیرد (طاهری و همکاران.)1923،
گروه ديگر پژوهشهتا بتر واکتنش موتورهتای کتاوش وب بته پیشتینههتای فترادادهای
پیادهسازی شده در قالب زبان نشانهگذاری گسترشپتذير (ايکتس .ام.آل ).متمرکتز شتدند.
دلیل اين تمرکز ،تغییر بستر نحوی استانداردهای فرادادهای از قالب اچ.تی.ام.آل .به ايکتس.
ام.آل .بود .کاستی های بستر نحوی پیشین باع

اين تغییر گرديد .بنابراين میتزان ستازگاری

بستر نحوی جديد با موتورهای کاوش وب بايد موردمطالعه قرار میگرفت .آيا بستر نحوی
جديد باع

افزايش نمايه پتذيری و پیتدا نمتايی پیشتینههتای فترادادهای توست موتورهتای

کتتاوش واهتتد شتتد .استتتفاده از رويکتترد جاستتازی فتتراداده در شتتی محتتتوايی (طتتاهری،
حريری ،و فتاحی )2311 ،و واکنش موتورهای کاوش به فرادادههای محی هتای اط عتاتی
پويا (طباطبائی امیری و همکاران )2392 ،مبنای اجرای اين پژوهشهتا بتود .يافتتههتای ايتن
پژوهشها ،تأثیر مثبت بستر نحوی ايکس .ام.آل .بر نمايه پذيری و پیتدا نمتايی پیشتینههتای
فرادادهای و به پیروی از آن افزايش دسترسپذيری به اشیای محتوايی را نشان میدهد.
مرور پیشینههای پژوهش بیانگر آن است که تغییر بستر نحوی از زبان نشتانهگتذاری فترا
متن به زبان نشانهگذاری گسترشپذير موجب ب بود میانکنشپذيری موتورهای کاوش وب
بستتتر پیتتادهستتازی پیشتتینههتتای فتترادادهای ،افتتزون بتتر رفتتن کاستتتیهتتا و مشتتک ت پیشتتین
اچ.تی.ام.آل ،.دسترسپذيری اشیای محتتوايی از طريتق ابزارهتای محبتوب وب را افتزايش
میدهد .رويکردی که پژوهشهای گتروه دوم در استتفاده از فتراداده موردتوجته قترارداده
بودند ،رويکرد جاسازی (در)) فراداده در شی محتتوايی مترتب بتود .درحتالیکته بیشتتر
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تالی پژوهشتتی کته بتته رويکترد پیونتتد فتراداده برتتردازد ،و رفتتار نتترمافزارهتای نمايتتهستتاز
موتورهای کاوش به پیشینههای مبتنی بر اين رويکترد را موردمطالعته قترار دهتد ،محستوس
است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازن ر نوع ،پژوهشی کاربردی است .براکه بر حل مستئیه ستازماندهتی
اشیای محتتوايی وب و دستترسپتذيری آنهتا از طريتق ابزارهتای کتاوش عمتومی وب در
شراي واقعی و عمیی تأکیتد دارد ،و از رويکترد تحیییتی-مقايسته ای 2بترای اجترا استتفاده
میکند .جامعه پژوهش را يکصد پیشینه فرادادهای در قالب دو گروه  29پیشینهای در بستر
زبان نشانهگذاری گسترشپذير تشکیل میدادند .پنجاه پیشینه آن بر اساس قالتب فترادادهای
مارک  12و پنجاه پیشینه ديگر بر اساس طر فرادادهای هسته دوبیین تولیدشده ،و بتر روی
وبسايت  http://www.aghaabedi.comمنتشر شدند .پیشینههای يادشده از وبستايت
 http://www.archive.orgو از مجموعتته منتتابن کتابخانتته ديجیتتتالی کالیفرنیتتا انتختتاب
گرديدند .روش گزينش به اين صتورت بتود کته بتا استتفاده از امکتان مترور موضتوعی در
مجموعتته منتتابن کتابخانتته ديجیتتتالی کالیفرنیتتا ،يکتتی از موضتتوعاتی کتته بتتیش از  29شتتی
محتوايی دارا بود انتخاب ،و با استفاده از امکان اچ .تی .تی .پتی .اس 1.کته بترای هتر شتی
فراه شده ،فرادادههای مبتنی بر هسته دوبیین و مارک  12آن منتقل گرديدند .هر دو گروه
پیشینهها ازلحاظ فنی با يکديگر شراي يکسانی داشتند.
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.آل. ام. در بستر نحوی ایکس12  نمونهای از یک پیشینه فرادادهای مبتنی بر مارک.1 نمونه

.موتورهای کاوش گوگل و ياهو نیز بهعنوان بخشتی از جامعته پتژوهش انتختاب شتدند
 و2ارزيابی و گزينش موتورهای کاوش از طريق بررسی سايتهايی مانند سترچ انجتین واچ

1. Search Engine Watch
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سرچ انجتین گايتد 2انجتام شتد .سترس وبستايتی کته پیشتینههتا بتر روی آن منتشتر شتده،
بهصورت مستقی و با استفاده از امکان  ،XML sitemapاز طريق ابزار Webmaster tools

به موتورهای کاوش گوگل و ياهو معرفی شدند .برای گردآوری دادههتا از روش مشتاهده
طراحیشده استفاده شد .نمايهسازی و رتبهبندی پیشینههای فترادادهای دوبیتین و متارک 12
توس موتورهای کاوش وب مقولههای مورد مشاهده بودند .ابزار گردآوری دادهها ستیاهه
وارسی طراحیشده توس پژوهشگر بود که متناسب با پرسشهتای پتژوهش طراحتی شتد.
برای تعیین ارزشهای سیاهه وارسی از راهبرد جستجوی زير استفاده شد:
“keyword” or “keyphrase” site:aghaabedi.com

تجزيهوتحییل دادههای گردآوریشتده بتر استاس آمتار توصتیفی و استتنباطی صتورت
گرفت .برای تجزيتهوتحییتل دادههتای مربتور بته پرستشهتای پتژوهش ،از جتدول (آمتار
توصتتیفی) و ستتنجش فرضتتیه پتتژوهش از آزمتتون يتتو متتان-ويتنتتی در قالتتب نتترمافتتزار
اس.پی.اس.اس .نسخه  13استفاده شد.

یافتههای پژوهش
پژوهش حاضر برای نیل به اهداف ود ،سه پرسش و يک فرضیه طراحی نمود .برای پاسخ
به پرسشهای اول و دوم ،جداول  2و  1طراحی شدند .پاسخ پرسش ستوم از برآينتد پاستخ
پرسشهای اول و دوم به دست میآيد .نتیجته آزمتون يتو متان-ويتنتی بترای ستنجش تن تا
فرضیه پژوهش استفاده شد .دادههای گردآوریشده بترای پاستخ بته پرستشهتای پتژوهش
تصادفی بودند .وبسايت موردمطالعه به مدت يک سال در محی وب قابلدسترس بتود ،و
فرايند گردآوری دادهها برای اطمینان سه ماه به طول انجامید.
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پرسش اول پژوهش :وضعیت نمايهسازی پیشینههای فترادادهای هستته دوبیتین و متارک
 12در بستر نحوی ايکس .ام.آل  .مبتنتی بتر رويکترد پیونتد توست موتورهتای کتاوش وب
(گوگل و ياهو) بگونه استت

1. Search Engine Guide

بررسی تأثیر بستر نحوی بر نمایهسازی و رتبهبندی پیشینههای ...
جدول  .2وضعیت نمایهسازی ارزشهای عناصر فرادادهای هسته دوبلین و مارک  12در بستر ایکس.
ام.آل .توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهو
طر فرادادهای (در گوگل و ياهو)

وبسايت

تعداد پیشینهها

درصد نمايهسازی

مارک

aghaabedi.com

29

%299

هسته دوبیین

aghaabedi.com

29

%299

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،ارزشهای عناصر تمامی پیشتینههتای
فتترادادهای هستتته دوبیتتین و متتارک  12موردمطالعتته کتته در قالتتب زبتتان نشتتانهگتتذاری
گسترشپذير پیادهسازی شده ،و بر مبنای رويکرد پیوند فراداده بتا شتی محتتوايی طراحتی
گرديده بودند ،توس هر دو موتور کاوش گوگل و ياهو نمايهسازی شتدند ،و پیشتینههتای
يادشده بر اساس محتتوای هتر يتک از عناصتر در محتی موتورهتای کتاوش قابتل بازيتابی
هستند.
پرسش دوم پژوهش :وضعیت رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هسته دوبیین و متارک 12
در قالب ايکس .ام.آل .مبتنی بر رويکترد پیونتد توست موتورهتای کتاوش وب (گوگتل و
ياهو) بگونه استت
جدول  .1وضعیت رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هسته دوبلین و مارک  12در بستر ایکس .ام.آل.
نسبت به یکدیگر در موتورهای کاوش گوگل و یاهو
طر فرادادهای (در گوگل و ياهو)

وبسايت

تعداد پیشینهها

تعداد پیشینههايی که باال قرار گرفتهاند

مارک

aghaabedi.com

29

12

هسته دوبیین

aghaabedi.com

29

12

دادههای جدول شماره  1بیانگر آن است که تعداد پیشینههای هسته دوبیین که در نتتايج
و تعداد پیشینههای مارک  12که وضعیتی مشابه 12 ،پیشینه بودهانتد .بتهعبتارتديگتر ،رتبته
پیشینههای فرادادهای موردمطالعه در ف رست نتايج موتورهای کاوش گوگل و ياهو يکستان
بوده ،و موتورهای کاوش گوگل و ياهو اولويتی برای اين پیشینهها قائل نشتدهانتد ،و بتدون
توجه به ويژگیهای اص هر يک ،آنها را در نتايج جستجو پديدار نمودهاند.
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پرسش سوم پژوهش :کداميک از طر هتای فترادادهای هستته دوبیتین و متارک  12در
بستتتر نحتتوی ايکتتس .ام.آل مبتنتتی بتتر رويکتترد پیونتتد بتترای تولیتتد پیشتتینههتتای فتترادادهای
دسترسپذير در محی موتورهای کاوش وب (گوگل و ياهو) مناسبتر استت
بنانکه قب ً گفته شد ،پاسخ پرسش سوم پژوهش ،برآيند پاسخ پرسشهتای اول و دوم
است .جداول شماره  2و  1نشان داد ،تمامی عناصر پیشتینههتای فترادادهای هستته دوبیتین و
مارک  12در بستر ايکس .ام.آل .که بتر پايته رويکترد پیونتد طراحتی شتده بودنتد ،توست
نرمافزارهای نمايهساز موتورهای کاوش وب نمايه شده ،و تعداد پیشتینههتای هتر استتاندارد
که رتبه باالتری نسبت به پیشینههای استاندارد ديگتر بته دستت آورده بتود ،يکستان بودنتد.
بدين معنا که هی يک از دو استاندارد رتبه ب تری در نتايج بته دستت نیتاورده بتود .بنتابراين
تحییل دادهها و عدم تفاوت میان نتايج بهدستآمده حتاکی از آن استت کته استتانداردهای
هسته دوبیین و متارک  12ازلحتاظ دستترس پتذيری در محتی موتورهتای کتاوش وب بتر
يکديگر برتری ندارند ،و هر دو استاندارد از جنبه دسترسپذيری مناسب هستند.
آزمون فرضیه پژوهش :اين پتژوهش افتزون بتر پرستشهتا ،يتک فرضتیه داشتت .بترای
آزمون فرضیه از آمتار استتنباطی ،و بتهمن تور تعیتین تفتاوت میتان وضتعیت نمايتهستازی و
رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هسته دوبیتین و متارک  12توست موتورهتای کتاوش وب،
همانند ديگر پژوهشهای مشابه ،از آزمون يو مان-ويتنی استفاده شد .دلیل بهکارگیری ايتن
آزمون ،ويژگی رتبهای بودن دادههای مربور به نتايج موتورهای کاوش است.
فرضیه پژوهش :میان وضعیت نمايهسازی و رتبهبندی پیشینههای فرادادهای هسته دوبیتین
و مارک  12در بستر نحوی ايکس .ام.آل مبتنی بر رويکرد پیوند توس موتورهتای کتاوش
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وب تفاوت معناداری وجود دارد.
در آزمون اجراشده α =%2 ،است ،و بر مبنای  ρبهدستآمتده کته برابتر بتا يتک استت
( ،)ρ=2آزمون تفاوت معنتیداری را میتان وضتعیت نمايتهستازی و رتبتهبنتدی پیشتینههتای
فرادادهای هسته دوبیین و مارک  12توس موتورهای کاوش وب نشان نمیدهد.
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Test Statistics
F
Mann-Whitney U
1250.000
Wilcoxon W
2525.000
Z
.000
)Asymp. Sig. (2-tailed
1.000
a. Grouping Variable:Metadata
b. SE= Google & Yahoo

در هر دو موتور کاوش گوگل و ياهو 12 ،پیشینه فترادادهای هستته دوبیتین و  12پیشتینه
مارک  12در بستر نحوی ايکس .ام.آل .که بر اساس رويکترد پیونتد طراحتی شتده بودنتد،
نسبت به يکديگر رتبه ب تری کسب نموده بودند .با توجه به تعداد يکسان پیشینههای با رتبته
باالتر ،تفاوت معناداری میان وضعیت نمايهسازی و رتبهبنتدی پیشتینههتای فترادادهای هستته
دوبیین و مارک  12توس موتورهای کاوش وب وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
همانطور که دادههتای گتردآوریشتده در فراينتد پتژوهش نشتان داد ،تغییتر بستتر نحتوی
پیشینههای فرادادهای و پیادهسازی آنها در قالب زبان نشانهگذاری گستترشپتذير (ايکتس.
ام.آل ).موجب افزايش دسترس پذيری به اشیای محتوايی در محی محبوبتترين ابزارهتای
کتتاوش وب متتیگتتردد .نمايتته پتتذير شتتدن ارزشهتتای تمتتامی عناصتتر فتترادادهای توس ت
نرمافزارهای نمايهساز موتورهای کاوش ،بیانگر ب بود میانکنشپذيری ن امهای فرادادهای و
ابزارهای کاوش عمومی است .بهعبارتديگتر ،موتورهتای کتاوش وب نقتش يتک دروازه
اط عاتی را برای کتابخانهها و مراکز اط عاتی ايفا واهند نمود ،و کاربران را بهسوی ايتن
توس پرکاربردترين موتورهای کاوش وب ،نويددهنده سازگاری باالی زبان نشانهگتذاری
گسترشپذير با اين موتورهاست .نکته م ت ديگتر آنکته روبتاتهتای موتورهتای کتاوش
تفاوتی میان پیشینههای فرادادهای مبتنی بر ايکس .ام.آل .با سا تار مسط يتا در تتی ستاده
(مانند هسته دوبیین) و با سا تار در تی انوادگی (مانند قالب مارک) قائتل نمتیشتوند ،و
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موتورهای کاوش نسبت به طر های فرادادهای با نامها بربسب مبتنی بر زبان طبیعتی و غیتر
زبان طبیعی يکسان است.
از سوی ديگر ،يافتههای پژوهش حاکی از آن است کته تفتاوت ستا تاری پیشتینههتای
فرادادهای و همخوانی و عدم همخوانی نامهای بربسب آنها با زبان طبیعی تأثیری بتر روی
رتبه پیشینهها در ف رست نتايج جستجوی موتورهای کاوش ندارد ،و موتورهتای کتاوش بته
پیشینههای هی يک از استانداردهای فرادادهای اهمیت و جايگاه ب تتری ا تصتاص ندادنتد.
بنین به ن ر می رسد که موتورهای کاوش بترای اشتیای مبتنتی بتر ايکتس .ام.آل .بته دلیتل
گسترشپذير بودن اين قالب و امکان تعري ،هر نام بربسب دلختواه توست توستعهدهنتده
آن ،الگوريت های متمايزکنندهای طراحی نکردهاند .بر پايه دادههای گردآوریشده 12 ،بار
پیشینههای فرادادهای هسته دوبیین و  12پیشینههای فرادادهای مارک  12در نتايج باالتر قرار
گرفتند.
در مقايسه با يافتتههتای پتژوهش هتای پیشتینی کته بته کارآمتدی عناصتر و پیشتینههتای
فرادادهای مبتنی بر زبان نشانهگذاری فرا متن در بازيابی و دستترسپتذيری اشتیای محتتوايی
پردا ته بودند ،پژوهش حاضر نشان داد ،پیادهستازی پیشتینههتای فترادادهای قالتب ايکتس.
ام.آل .ب بود نمايه پذيری پیشینههای يادشده و به پیروی از آن ،افزايش دسترسی و بازيافتت
پذيری اشیای محتوايی را در بر واهد داشت .نقطه مثبت يافتههتای پتژوهش در ارتبتار بتا
يافتههای پژوهشهايی که بربسبها و فرابربسبهتای اچ.تتی.ام.آل .را موردمطالعته قترار
داده بودند (ترنر و برکبیل2991 ،؛ کوئتودو-تتوررو1994 ،؛ و ژانت

و ديمیتتروف1992 ،

ال ،)،تنوع ،غنا ،سا تارمندی ،و بستر معناشتنا تی قتویتتر پیشتینههتای مبتنتی بتر ايکتس.
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ام.آل .بود .مزيت ديگر يافتهها نسبت به پژوهشهای متمرکز بر روی پیشینههای فترادادهای
طراحی شده بر اساس استانداردهای فرادادهای و در قالب زبان نشانهگذاری فرا متن اين بود
که بر

ف واکنش موتورهای کاوش به عناصر اين گتروه ،واکتنش در متورد پیشتینههتای

فرادادهای عضو جامعه پژوهش حاضر مثبت بود (سوکويتن1999 ،؛ صفری.)1992 ،
و در صوص پژوهشهتای مربتور بته رويکترد ترکیبتی ،يعنتی مقايسته نمايته پتذيری
بربسبها و فرابربسبهای اچ.تی.ام.آل .و پیشینههای مبتنتی بتر استتانداردهای فترادادهای
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که اثربخشی بیشتر بربستبهتا و فرابربستبهتا را نشتان متیدادنتد (هنشتاو و واالستکاس،
1992؛ ژان

و ديمیتروف1994 ،؛ ژان

و ديمیتروف 1992 ،ب؛ محمتد1992 ،؛ شتري،،

 ،)2312نتايج اين پژوهش ،بر قابییتتهتای بیشتتر پیشتینههتای فترادادهای در قالتب ايکتس.
ام.آل .بر بربسبها و فرابربسبهای اچ.تی.ام.آل .تأکید مینمود.
اما نتايج پژوهش با نتايج پژوهشهای طتاهری ،حريتری ،و فتتاحی ( )2311و طباطبتائی
امیری و همکاران ( )2392مشابه بود .بدين معنی که همان نتايج پژوهش طتاهری ،حريتری،
و فتاحی ( )2311که بررسی پیشینههای فرادادهای با رويکرد بهکارگیری جاسازی (در)) را
انجام دادند ،و با نتايج پژوهش طباطبائی امیری و همکاران ( )2392که پیشتینههتای موجتود
در محی های اط عاتی پويا را بررسی کرده بود ،زبتان نشتانهگتذاری گستترشپتذير ب بتود
وضعیت نمايهسازی و رتبهبندی پیشینههتا را در پتی داشتت .همینتین در هتر سته پتژوهش،
روباتهای موتورهای کاوش هنگام نمايهسازی عناصر پیشینهها رويکرد حذف بربستب را
برگزيدند.
بنابراين تغییر بستر نحتوی پیشتینههتای فترادادهای بته ايکتس .ام .آل .از ستوی طراحتان
استانداردهای فرادادهای اقتدامی مناستب استت ،و بته تقويتت میتانکنشپتذيری موتورهتای
کاوش و ن امهای فرادادهای منجر واهد شتد .بتدينصتورت کتاربران هنگتام جستتجو در
محی موتورهای کاوش افزون بر دسترسی به منابن گوناگون وب ،به محتوای کتابخانههتا و
مراکتتز اط عتتاتی کتته از غنتتا و کیفیتتت بیشتتتر بر تتوردار استتت ،دستتت يابنتتد .بتتاوجود
دستاوردهای مثبت پژوهش حاضر ،هنوز امکان افزايش میانکنشپذيری موتورهتای کتاوش
و ن امهای فراداده ای وجود دارد تا بر مزايتای دسترستی بته محتتوای کتابخانتههتا و مراکتز
زنده-نمايهساز موتورهای کاوش هنگام نمايهسازی عناصر فترادادهای از رويکترد حتذف
بربسب استفاده میکنند ،گمان میرود اجرای پژوهشی بر روی بررسی امکان نمايتهستازی
و پیدا نمايی نامهای بربسب عناصر فرادادهای مفید باشد.
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