
 

 

 

 ییمانیداپسازی و مقایسه عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه

 های خردای مبتنی بر روش دادههای فرادادهپیشینه

 3نجال حریری، 2سارا ذوالقدر، 1سید مهدی طاهری

 شناسیمطالعات دانش

 686تا  03ص ، 79پاییز ، 61شماره ، سال چهارم

 65/89/79تاریخ دریافت: 

 62/87/79تاریخ پذیرش: 
 چکیده

ای فراداده هایسازی و پیدانمایی پیشینهعملکرد موتورهای کاوش وب در نمایهپژوهش حاضر با هدف تبیین 
پیشینه  688جامعه پژوهش را  .و با روش تجربی انجام شد تطبیقی صورتبههای خرد مبتنی بر روش داده

 یكدر قالب ( الامتیگذاری فرامتن )اچالکترونیکی( مبتنی بر زبان نشانه هایکتاب)مربوط به ای فراداده
رد های خپیشینه به زبان انگلیسی که بر اساس روش داده 28پیشینه به زبان فارسی و  28دارای ، گروه آزمون

کیل تش ،پیشینه فارسی و انگلیسی با ساختار معمولی صدیكدارای ، و یك گروه گواه ایجاد شده بودند
تالی دانشگاه ای کتابخانه دیجیهای فرادادهگیری تصادفی از میان پیشینهها با روش نمونهدادند. این پیشینهمی

 مستقل با نشانی یتساوببر روی یك  موردمطالعهای های فرادادهعالمه طباطبائی انتخاب گردیدند. پیشینه

http://www.szolghadr.ir به موتورهای کاوش گوگل شدهیمعرفهای و بر اساس بهترین روش منتشر، 
-در نمایه موردمطالعهعملکرد موتورهای کاوش ، یاهو و بینگ معرفی شدند. سپس با استفاده از سیاهه وارسی

ت که ها حاکی از آن اسیافته قرار گرفت. موردبررسیای هر دو گروه های فرادادهسازی و پیدانمایی پیشینه
وه آزمون های گرو پیشینه سازیای هر دو گروه آزمون و گواه را نمایههای فرادادهر کاوش گوگل پیشینهموتو

ر دو گروه های هپیشینه، اما موتورهای کاوش یاهو و بینگ؛ معنادار در نتایج جستجو پدیدار نمود صورتبهرا 
جود اعالم بنابراین با و؛ ی گروه آزمون نبودندهاپیشینه معنادار و قادر به پیدانمایی کردهسازی را فقط نمایه

مبنی بر ، (schema.orgهای ساختارمند )طراحان فرانمای تولید داده عنوانبه، موتورهای کاوش معتبر وب
 تنها موتور کاوش گوگل، های خردای مبتنی بر روش دادههای فرادادهسازی و نمایش معنادار پیشینهنمایه

 های غنی( را پشتیبانی نمود.خرده صورتبه) هاآنپیدانمایی معنادار 
، موتورهای کاوش وب، های خردروش داده، ایهای فرادادهپیشینه، پیدانمایی: های کلیدیواژه
 سازینمایه

                                                           

6. دانشگاه عالمه طباطبائی ،شناسیعلم اطالعات و دانش گروه ،استادیار ،taherismster@gmail.com 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه عالمه طباطبائی  ،شناسیعلم اطالعات و دانش ،. کارشناس ارشد5

sara.zolghadr432@gmail.com 
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران  ،شناسیگروه علم اطالعات و دانش ،. استاد3

NadjlaHariri@gmail.com 

mailto:taherismster@gmail.com
mailto:sara.zolghadr432@gmail.com
mailto:NadjlaHariri@gmail.com
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 مقدمه

ن شبکه از ای، فناوری و رسانه شبکه اینترنت ترینمهم عنوانبه، گسترش روزافزون وب با

 یفردربهمنحصهای ای اطالعاتی تبدیل شده که از قابلیتارتباطی به رسانه صرفاً ایرسانه

مراکز ، ناشران، هاسازماناز  بسیاری .است های اطالعاتی سنتی برخورداربه محیط نسبت

و پدیدآورندگان به انتشار و ارائه اطالعات و خدمات خود بر روی این رسانه تمایل  اطالعاتی

حجم وسیعی از  بارهكیبه، مایل که با رشد تصاعدی همراه استاند. این تپیدا کرده

ای هبنابراین همانند سایر محیط؛ است کردهپذیر وب دسترس شبکهاطالعات را بر روی 

رسی تسریع و تسهیل دست منظوربهو استانداردهایی  فنون، ایجاد ابزارها و طراحی، اطالعاتی

(. موتورهای کاوش که 6309، )طاهرید ضرورت دار 6اشیای محتوایی وسیع ازبه این حجم 

های فراوانی ها و نقصکاستی، سازی و بازیابی منابع وب هستندابزارهای نمایه ترینمهماز 

های اطالعاتی از وجوه گوناگون مشخص شده است. در نظام هاآندارند و ناکارآمدی 

، هاآنثباتی ناپایداری و بی، وب انواع اشیای محتواییسازی همه در نمایه هاآنناتوانی 

 هاآنایین پ اثربخشی، زمان و در کل طی هاآن و تغییرات شدید نتایج بازیابی شده وخیزافت

ی های بازیابنظام عنوانبههایی از نقص و ناکارآمدی این ابزارها در بازیابی منابع نمونه

ی اشیای سازنمایه اند.شده بیان های گوناگونپژوهشدر  خوبیبه، هستند پیوسته اطالعات

د های توصیفی در فراینو استفاده نکردن از داده موتورهای کاوش وسیلهبهمحتوایی وب 

اضافه ، بنابراین ؛آیدهای آشکار موتورهای کاوش به شمار میاز محدودیت، سازینمایه

 ،جود استوب مو اشیایدر محتوای  ازآنچهفراتر  و ساختارمند های توصیفیکردن داده

 5فراداده توسعه، گسترش ابزارهای کاوش وب موازاتبهاز سوی دیگر و  ست.ا ضروری

اشیای محتوایی وب انجام شده است )حریری  دهیسازمانابزاری برای توصیف و  عنوانبه

، های اطالعاتی جدیددانش در محیط و رسانه دهیسازمانابزار ، فراداده .(6375، و همکاران

 هایای از عناصر با ساختارمجموعه که 3ایشبکه وب است. استانداردهای فراداده ویژهبه

                                                           
1. content object 
2. metadata 
3. metadata standards 
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یای و مدیریت اش نگهداری، کشف، شناسایی، توصیف منظوربههستند  خاص 6معناشناختی

ای که از کارکردهای اند. استانداردهای فرادادهمحتوایی در محیط جدید گسترش یافته

اند. نام گرفته 5توصیفی فراداده، کنندشتیبانی میشناسایی و کشف اشیای محتوایی پ

هبرد گیرد. رااین نوع فراداده انجام می بر اساسو توصیف اشیای محتوایی وب  دهیسازمان

با همکاری دو تن دیگر ، توسط تیم برنرزلی 6771رفت از مشکالت جستجو در سال برون

ای هبا ارائه و معرفی یك زبان آسان برای توصیف اطالعات در قالب صفحه اناز پژوهشگر

(. وب معنایی الف 6375، ارائه شد )طاهری 4و گسترش وب کنونی به وب معنایی 3الامتیاچ

. نندکو پردازش می کرده سازیو یکپارچه ها را از اشیای محتوایی مختلف گردآوریداده

 دیگرتعباربهها و م اطالعاتی نیازمند تعامل با سایر نظامبدین منظور ممکن است یك نظا

ها باشد. رسالت اصلی وب معنایی تواناتر کردن وب برای افزایش بین نظام 2پذیریمیانکنش

نده های پراکتوانند معنای دادهافزاری میعوامل نرم کهینحوبهها است درک معنایی ماشین

فزارها اتر کنند. در وب معنایی نرمب را برای انسان آسانو استفاده از و در وب را درک کرده

های ها میان گرهگذاری دادهبرای تبادل و به اشتراک سازوکاری، جهانی صورتبهقادرند 

های فرانمای تولید داده .(6376، )نوروزی و طاهریان کنندرا ایجاد  متصل به شبکه

اخیر توسط طراحان  هایسالهای ایجاد وب معنایی است که در یکی از روش 1ساختارمند

 با استفاده از، (. در این روش5861، 9مرسموتورهای کاوش وب توسعه یافته است )دی

های نحوی در بستر ویژهبه، یا ساختارمند کردن محتوای اشیای وب 0معنایی گذارینشانه

ها را برای داده، هابه نام برچسب 7هاافزودن ویژگیهایی مانند شیوه لهیوسبه، گوناگون

ایج سازی شده در نتموجب پیدانمایی معنادار اشیای نمایه، کرده فهمقابلموتورهای کاوش 

دی ای جدیاستاندارد فراداده، های ساختارمندشوند. اکنون فرانمای تولید دادهجستجو می

                                                           
1. semantic structure 
2. descriptive metadata 
3. Hyper Text Markup Language (HTML) 
4. semantic web 
5. interoperability 
6. schema.org 
7. DeMers 
8. semantic marckup 
9. attributes 
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ساز هنمای-افزارهای خزندهبرای نرم، پایه آنای ایجاد شده بر های فرادادهاست که پیشینه

؛ محمدی استانی 6371، و همکارانو معنادار هستند )طاهری  فهمقابلموتورهای کاوش وب 

 (.6379، و همکاران

های هر یك از فرانمای مذکور با فراهم نمودن واژگانی متعدد متناسب با ویژگی

 و با بافت اطالعاتی که پذیر بر روی وبدسترسای )اشیای محتوایی( های دادهموجودیت

 هایامکان ایجاد داده، گیرندقرار می مورداستفادهدر آن تولید و  موردنظرهای موجودیت

نماید ها و بسترهای نحوی چند فراهم میای( بر اساس روشهای فرادادهساختارمند )پیشینه

(http://www.schema.org.) در آوریل  6ی فرامتن وبفناوری کاربرد گروه کاری

ای کوچك از مجموعه .را به کنسرسیوم وب پیشنهاد داد 25 الامتینسخه اچ پنجمین 5889

 گذارینشانه خشی به صفحات وب طراحی شده است.بکه برای معنا الامتیهای اچگسترش

وب بیش  ایهدادهبرای تقویت بعد معنایی  الامتیاچ جدید برای ایجاد بستر معناشناختی در

ال امکان ایجاد امتینسخه جدید اچ .های نمایشی و ارائه اطالعات استاز ویژگی

های موتورهای کردن محتوای اشیای وب را به روبات فهمقابلهای معنایی برای ویژگی

 .(https://whatwg.org)دهد کاوش می

موتورهای جدیدی از  خدمت، های ساختارمندفرانمای تولید دادهای عناصر فراداده

توصیف و بازنمایی را به نحوی  ایهای دادهموجودیتکه محتوای  هستند کاوش وب

ر و در معنادا صورتبهمحتوای شیء را که کاربران هنگام مشاهده نتایج جستجو  کنندمی

های تولید داده، ارتباط با اشیای مرتبط درک خواهند کرد. اهمیت استفاده از این فرانما

به کمك این ای در نتایج جستجو است. های دادهارمند و نمایش معنادار موجودیتساخت

های غنی خرده .یابدبهبود می یتوجهقابلنیز به میزان  ها در نتایجسایترتبه وب، روش

های های ساختارمند تولید شده بر اساس فرانما( مربوط به موجودیت)نمایش معنادار داده

اطالعات ، دهیوزن، اطالعات اضافی مانند تصاویر، اطالعات متنی افزون بر، ای وبداده

. کنندپدیدآورندگان و جز آن را برای نمایش در نتایج جستجو پاالیش و آماده می

                                                           
1. Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) 
2. HTML5 
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 ساختارمند صورترا بهای های فرادادههای غنی پیشینهخرده ازآنجاکه، دیگرعبارتبه

ای هباعث شده که موتورهای کاوش این پیشینه هاآناین ویژگی ، کنندتوصیف می

و برسانند )طاهری  5و به سطح پیدانمایی کردهسازی ی معنادار نمایهصورتبه را 6ایفراداده

های ساختارمند بر های متداول و کارآمد برای تولید داده(. یکی از روش6371، همکاران

، و همکارانحمدی استانی است )م 3های خردداده روش، schema.orgاساس فرانمای 

گذاری محتوای اشیای محتوایی را نشانه، 2 ال نسخهامتیهای اچ( که به کمك ویژگی6379

 (.http://www.schema.orgنماید )می درکقابلو برای موتورهای کاوش  کرده

شود آن است که با وجود توصیه همه موتورهای کاوش ای که مطرح میاکنون مسئله

های ( برای تولید پیشینهschema.orgهای ساختارمند )استفاده از فرانمای تولید دادهوب به 

های خرد به دلیل وابستگی به بستر نحوی زبان بر اساس روش داده ویژهبه، ایفراداده

، اندردهکموتورهای کاوشی که این فرانما را طراحی  ویژهبه، ال(امتیاچفرامتن )گذاری نشانه

رد های خو روش داده ادشدهیای مبتنی بر فرانمای های فرادادهموتورها به پیشینهآیا این 

سازی و در نتایج جستجو نمایش معنادار نمایه صورتبهرا  هاآنو  واکنش مثبت نشان داده

 تای یکسان اسهای فرادادهدهند؟ آیا واکنش همه موتورهای کاوش به این نوع از پیشینهمی

 رتصوبههای خرد را با عملکردی مشابه های ساختارمند مبتنی بر روش دادههداد هاآنو همه 

ریزی ؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این مسئله طرحکنندسازی و پدیدار میمعنادار نمایه

 بوده است: مدنظرتحقق هدف ذیل ، شده است. برای پاسخ به این مسئله

های و پیدانمایی معنادار پیشینهسازی تبیین عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه

 های خردای مبتنی بر روش دادهفراداده

 همچنین این پژوهش دارای یك فرضیه بود:

بتنی بر م یافراداده یهانهیشیپموتور کاوش گوگل نسبت به دیگر موتورهای وب به 

 دهد.تری نشان میهای خرد واکنش مناسبداده

                                                           
1. metadata records 
2. visibility 
3. microdata 
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( با هدف ایجاد فراداده برای انواع schema.orgهای ساختارمند )فرانمای تولید داده

ای های دادهای )اشیای محتوایی( شبکه وب متناسب با نیازهای محیطهای دادهموجودیت

کنندگان اطالعات پیوسته گسترش یافته است. اقبال به گوناگون و نیازهای محلی فراهم

توسعه واژگانی برای ، پذیر بر روی وبای دسترسهای دادههای بومی موجودیتویژگی

و پشتیبانی از کارکردهای مورد انتظار افراد  های موجودتوصیف انواع متعدد موجودیت

آید. های این فرانما به شمار میقابلیت ترینمهماز ، هاداده منتشرکنندهحقیقی و حقوقی 

اشتیاق ، هادشدیراهکارهایی مناسب برای توسعه و بهبود فرانمای  ارائهارزیابی اثربخشی و 

ن تعداد ای اگرچهاست.  ختهیبرانگپژوهشگران برای انجام مطالعات بر روی فرانما را 

رو به فزونی  هاآناما تعداد ، محدود است، (5866به دلیل نو بودن فرانما )از سال ، هاپژوهش

های وب را به خود اختصاص های پژوهشی حوزه مدیریت دادهو بخشی از اولویت است

های انجام شده و یا در حال اجرای مرتبط با فرانمای تولید مرور پژوهش منظوربهداده است. 

 با رویکرد تحلیلی پرداخته خواهد شد. هاآن ترینمهمبه برخی از ، های ساختارمندداده

های پیشتر صورت گرفته و در حال انجام وضوعی پژوهشبررسی گرایش و تمرکز م

گیرند. های این حوزه در سه گروه کلی قرار میمربوط به فرانما بیانگر آن است که پژوهش

 دهند که به ارزیابی کارکردپذیری و کاربردپذیریهایی تشکیل میگروه نخست را پژوهش

های اطالعاتی ای در بافتی دادههاهای فرانما برای توصیف و پردازش موجودیتواژگان

ن های فرانما در دو سطح واژگاطراحی و تدوین گسترش، اند؛ گروه دیگرمتفاوت پرداخته

های توسعه دامنه کاربردی فرانما متناسب با موجودیت منظوربهجدید و افزودن صفاتی خاص 

ی پذیرررسی میانکنشمطالعات مربوط به ب، و در پایان اندقرار داده مدنظرای وب را داده

با موتورهای  های ساختارمندای تولید شده بر مبنای فرانما تولید دادهها یا عناصر فرادادهپیشینه

ایی اشیای محتو دهیسازمانگیری از فرانما برای کاوش وب برای درک میزان کارایی بهره

 وب هستند.
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 و همکاران 5فرِیرِ، (5863) و همکاران 6های هاوسکیشامل پژوهش، گروه نخست

 و همکاران 2بالکی، (5869) و همکاران 4ویالس، (5861) و همکاران 3نوگالِس، (5861)

و  ای مبتنی بر فرانما را از دو بعد کارکردپذیریهای فراداده( است که اثربخشی پیشینه5860)

رد: ( با تمرکز بر روی سه رویک5863) و همکاران. هاوسکی کردندکاربردپذیری ارزیابی 

و  ردهای خهای مبتنی بر فرانما در بستر دادهجاسازی فراداده، سازی موتورهای کاوشبهینه

بر ، گیرندقرار می مورداستفادهمنابع اطالعاتی چگونه  کهاینهای فراسوی درباره اشتراک داده

ای ای دادهههای تولید شده بر اساس فرانما در بهبود رتبه موجودیتمثبت فراداده ریتأثکارایی و 

. کردند یدتأک هاآنپذیری و افزایش کشف کاربردپذیری، مورد توصیف در نتایج جستجو

های ساختارمند های مبتنی بر فرانمای تولید داده( کارآمدی فراداده5861فرِیرِ و همکارانش )

ها از مؤسسات میراث فرهنگی عضو ای مشترک برای گردآوری دادهقالب فراداده عنوانبه

استفاده از فرانما هیچ مانع و ، بیان داشتند هاآنقرار دادند.  موردبررسی 1شبکه یوروپیانا

نندگان کفراهم منزلهبه، های مشترک توسط مؤسسات عضومحدودیتی برای تولید فراداده

اشناختی مطلوب و متناسب با ملزومات شبکه مذکور وجود ندارد. در ادامه با کیفیت معن، هاداده

های مبتنی بر های برای استفاده از فراداده( توصیه5869والیس و همکاران )، پژوهش پیشین

مایی ها با هدف افزایش ربط و پیدانای مشترک برای گردآوری دادهقالب فراداده مثابهبهفرانما 

 .کردند ارائهیوروپیانا در نتایج موتورهای کاوش وب اشیای فرهنگی شبکه 

های پیوندی )معنایی( و های ساختارمند با وبِ دادهتحلیل همخوانی فرانمای تولید داده

 وموضوع دیگری بود که توسط نوگالس ، های هر دو استانداردایجاد پیوند میان واژگان

ها همخوانی مناسب و سطح باالیی را میان اصطالحات ( انجام گرفت. یافته5861) همکاران

به ، دادند. پژوهش پایانی گروه نخستنشان می 9های پیوندی باز)صفات( فرانما با واژگان

تا  5863 هایسالهای ساختارمند در حوزه گردشگری بین تحلیل کاربرد فرانمای تولید داده
                                                           

1. Hawskey 
2. Freire 
3. Nogales 
4. Willas 
5. Balci 
6. europeana network 
7. Linked Open Vocabularies (LOV) 
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مندی از فرانما در بهره، ( نتیجه گرفتند5860) و همکارانالکی اختصاص داشت. ب 5861

ب به آمادگی مناس، موردمطالعه هایسالدر طول  توجهقابلافزون بر رشد ، حوزه گردشگری

خدمات به عوامل خودکار و  ارائهپذیری و ای این حوزه برای دسترسهای دادهموجودیت

 هوشمند وب انجامیده است.

های های جدید یا افزودن صفاتی دیگر به واژگانی و تدوین واژگانطراح، گروه دیگر

های های ساختارمند را پایه پژوهشموجود برای افزایش کاربردپذیری فرانمای تولید داده

های در حال انجام و پژوهش (6379آقاده )، (5862) 6های الدائجاند. پژوهشخود قرار داده

( در 5862( مربوط به این گروه هستند. الدائج )6379)( و فردحسینی 6379محمدی استانی )

پیشنهادهایی ، 5آی(امآرای منابع یادگیری )الرساله دکترای خود و بر اساس طرح فراداده

ی های ساختارمند در قالب صفاتمنابع آموزشی فرانمای تولید داده وارهطرحبرای گسترش 

 های یادگیری مجازیذیر در محیطپچند با هدف بهبود توصیف منابع آموزشی دسترس

( اجرا شد. در 6379معنایی توصیه کرد. پژوهش دیگری در ایران توسط آقاده ) صورتبه

زودن چگونگی اف، های مستندبا شناسایی و طراحی چند صفت مرتبط با داده، این پژوهش

بر فرانما  ای مبتنیهای فرادادهاصطالحات نقاط دسترسی به پیشینه نشدهانتخابهای شکل

و  در بازیابی موتورهای کاوشافزایش جامعیت ، های پژوهشقرار گرفت. یافته موردبررسی

 را بیان داشت. بهبود کنترل مستندات در محیط وب

 وارهطرح، ( در حال انجام است6379در پژوهش دیگری که توسط محمدی استانی )

های اسالمی بر اساس فرانمای تولید داده-توصیف نسخ خطی بافت اطالعاتی ایرانی

اعتبارسنجی آن توسط ابزارهای  دییتأو ضمن  ساختارمند برای نخستین بار طراحی شد

ری و پذینمایه، اندسنجش اعتبار مرتبط که توسط موتورهای کاوش وب توسعه یافته

وهش مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج پژ وارهطرحبر این های نمونه مبتنی پیدانمایی پیشینه

رد حسینی کنند. همچنین فمی دییتأیافته را گسترش وارهطرحاثربخشی و کارایی ، تا کنون

ت استانداردها و الگوهای مفهومی باف ریتأث، ( در پژوهش مرتبط با رساله دکترای خود6379)

                                                           
1. Aldaej 
2. Learning Resource Metadata Initiative (LRMI) 
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اِی( و الگوی مرجع دیرسی به منبع )آرمانند استاندارد توصیف و دست، ایکتابخانه

 ررسیموردبهای ساختارمند را بر بهبود عملکرد فرانمای تولید داده، ام(آرای )الکتابخانه

های پژوهش وی تا زمان تدوین گزارش حاضر بیانگر آن است که قرار داد. یافته

های ای پشتیبانی از کارکردبر، های ساختارمندهای آثار خالقانه فرانمای تولید دادهوارهطرح

، یاد شده ها در بافتوارهای از فراداده و افزایش کاربردپذیری این طرحبافت کتابخانه مدنظر

جدید  هایوارههای کنونی فرانما و حتی توسعه طرحوارهنیاز به افزودن صفات پرشمار طرح

 کامالً محسوس است.

ایجاد  یاهفرادادههای پذیری پیشینههایی هستند که میانکنشپژوهش، گروه دو دیگر

رار ق موردمطالعههای ساختارمند با موتورهای کاوش وب را شده بر پایه فرانمای تولید داده

از سنمایه-افزارهای خزندهتبیین واکنش نرم، هاهدف این پژوهش، دیگرعبارتبهدادند. 

در  هانآآگاهی از اثربخشی  منظوربههای مبتنی بر فرانما موتورهای کاوش وب به فراداده

های وهشدر پژ اگرچه پذیری اشیای محتوایی مورد توصیف است.افزایش و بهبود دسترس

اعتبارسنجی و  منظوربه( نیز 6379( و فرد حسینی )6379محمدی استانی )، (6379آقاده )

موتورهای  واکنش، ر روی فرانماهای صورت گرفته بتصریح میزان کارکردپذیری گسترش

( 6371) و همکاراناما پژوهش طاهری ، ای نمونه مطالعه شدهای فرادادهکاوش به پیشینه

ا های مبتنی بر فرانما بپذیری فرادادهویژه و متمرکز بر روی حوزه میانکنش صورتبه

ی اهتولید پیشینه، موتورهای کاوش وب صورت گرفت. پژوهش یاد شده اذعان داشت

ی هادر روش داده هاآنسازی های ساختارمند و پیادهای بر اساس فرانمای تولید دادهفراداده

ر قالب ها دو بازنمایی این پیشینه بسترهای نحوی فرانما ترینمهمیکی از  عنوانبه، خرد

، های پیوندییکی از استانداردهای روش داده عنوانبه، اف(دیچارچوب توصیف منبع )آر

لیل اما به د، است برخوردارای های عناصر فرادادهپذیری تمامی ارزشاز ویژگی نمایه اگرچه

 ط روباتتوس موردبررسیای های فرادادهعدم شناسایی و تشخیص صفات )عناصر( پیشینه



92 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
61، 

ز 
ایی

پ
79

 

شوند. معنادار در نتایج بازیابی پدیدار نمی صورتبههای مذکور پیشینه، موتورهای کاوش

 .6دی به حل مشکل یاد شده بیانجامدایسانتوسعه بستر نحوی جی، رسدمی به نظر اگرچه

ان های ساختارمند نشهای انجام شده بر روی فرانمای تولید دادهکه مرور پیشینه طورهمان

های مرتبط با فرانمای یاد شده تمامی جنبه، اندکردههای این حوزه کوشش پژوهش، دهدمی

 هاید عملکرد فرانما در توصیف و پردازش معنایی موجودیترا برای آگاهی از و بهبو

 هایوارهقرار دهند. ارزیابی کارکردپذیری و کاربردپذیری طرح موردمطالعهای وب داده

های گروه نخست مرور های اطالعاتی گوناگون که در پژوهشها و بافتفرانما در محیط

و  در توصیف و بازنمایی اشیای محتوایی هاآنبودن  استفادهقابلنشانگر کارآمدی و ، شدند

افزارهای روبات موتورهای کاوش و عوامل هوشمند بهبود پردازش این اشیاء توسط نرم

های گروه دیگر ابراز پژوهش، کارآمدی و اثربخشی باوجوداینمعنادار بود.  صورتبه

با  هانآتر های فرانما و سازگاری بیشوارهداشتند که برای افزایش کاربردپذیری طرح

های وارهنیاز به گسترش طرح، ای متفاوتهای دادههای بومی و نیازهای محلی بافتویژگی

های موجود است. همچنین کنترل مستندات در محیط وارهسازی صفات طرحجدید و یا غنی

ر که های گروه دیگپذیر است. بعالوه پژوهشضروری و امکان، های مبتنی بر فرانمافراداده

-افزارهای عنکبوتهای ایجاد شده بر اساس فرانما با نرمپذیری فرادادهمیانکنش به

روه دو پژوهش گ، پرداختند، های انجام شدهسنجش اعتبار گسترش منظوربهسازی که نمایه

و عدم همخوانی فرانما با  پذیری شدکامالً متمرکز بر روی مسئله میانکنش، دیگر

روش تحقق وب معنایی را اعالم  ترینمهم منزلهبه، پیوندیهای استانداردهای روش داده

ه دی برای رفع مشکل مذکور توسعه یافتالسانبستر نحوی جی، گفته شد کهچناننمود. 

 های ساختارمندهای مرتبط با فرانمای تولید دادهها و جریاناست. با وجود بررسی جنبه

تدوین فرانما توسط چهار موتور کاوش  طراحی و کهاینو با توجه به  های پیشینپژوهش

الی اما جای خ، و یاندکس صورت گرفته است یاهو، بینگ، پرکاربرد وب یعنی گوگل

                                                           

ای با موتورهای کاوش وب، به منبع ذیل مراجعه های فرادادهپذیری نظام. برای اطالعات بیشتر در خصوص میانکنش6

های پذیری نظام(. میانکنش5637فرد، فاطمه )اهلل؛ نوشینحریری، نجال؛ طاهری، سید مهدی؛ فتاحی، رحمت کنید:

 .5، شماره 3، سال پژوهشنامه .ها و رویکردهای جاریای و موتورهای کاوش وب: چالشفراداده
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 طوربه همآن، طراحان فرانما ویژهبهپژوهشی که به مطالعه عملکرد موتورهای کاوش 

صاص وب اخت ایهای دادهسازی و پیدانمایی معنایی موجودیتدر نمایه، ای و تطبیقیمقایسه

 تواند میزان سازگاری با و پشتیبانی موتورهایمحسوس است. نتایج چنین پژوهش می، یابد

 نماید. نییتبهای مبتنی بر فرانما را کاوش وب از پیشینه

 روش 

د به تبیین عملکر چراکه، بود یك پژوهش کاربردی، پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش

بر روش  ای مبتنیهای فرادادهپیدانمایی معنادار پیشینهسازی و نمایه موتورهای کاوش وب در

از ، از لحاظ روش ؛ وپردازدمیوب در شرایط واقعی و عملی  های خرد در محیط شبکهداده

 588روش تجربی برای رسیدن به اهداف پژوهش استفاده نمود. جامعه پژوهش حاضر شامل 

سی )هر زبان های فارسی و انگلیالکترونیکی( به زبان هایکتابای )مربوط به پیشینه فراداده

 هایای مبتنی بر روش دادهپیشینه فراداده 688دارای ، پیشینه( در قالب دو گروه آزمون 688

یل ال تشکامتیهای معمولی اچپیشینه با ساختار و برچسب 688دارای ، و گروه گواه خرد

انتشار یافتند.  http://szolghadr.irنی سایتی مستقل با نشابر روی وب دادند کهمی

ای یاد شده از مجموعه اشیای الکترونیکی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه های فرادادهپیشینه

های موضوعی علم اطالعات و علم رایانه تصادفی و از حوزه صورتبه، 6عالمه طباطبائی

پژوهش حاضر قصد داشت عملکرد موتورهای کاوش  کهنیاجه به انتخاب گردیدند. با تو

دیهی ب، قرار دهد موردمطالعهای را های فرادادهسازی و پیدانمایی معنادار پیشینهوب در نمایه

های است باید بهترین موتورهای کاوش وب که خود در طراحی فرانمای تولید داده

خاب انت، کننداهداف این پژوهش را محقق توانستند و می اندساختارمند مشارکت داشته

 شدند.می

رتبه  و بر اساس منابع معتبر وب و از دیدگاه کاربران که به سطح تواتر رسیده است

، لموتورهای کاوش گوگ، پردازندمی هاآنبندی هایی که به رتبهموتورهای کاوش در پایگاه

مره آیند که در زموتورهای کاوش وب به شمار می ترینمهمیاهو و بینگ پرکاربردترین و 

                                                           
1. Allameh Tabataba’I University Digital Library- http://d-lib.atu.ac.ir 

http://szolghadr.ir/
http://d-lib.atu.ac.ir/
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هر سه  ،آیند. به همین دلیلهای ساختارمند نیز به شمار میطراحان اصلی فرانمای تولید داده

وتورهای م اگرچه، موتور مذکور برای نیل به اهداف پژوهش برگزیده شدند. الزم به ذکر است

ده اند و روبات موتور کاوش یاهو حذف شدهکرائتالفی ایجاد  گریکدیکاوش یاهو و بینگ با 

و  (https://searchengineland.com/library/features/microsoft-yahoo-merger) است

ش معنادار بندی نتایج و نیز نمایاما رتبه، نتایج هر دو موتور کاوش در بیشتر موارد یکسان است

با یکدیگر متفاوت است و هر ، های غنی استویژگی برای بررسی خرده ترینمهمکه  هاآن

 ،مطالعه و بررسی ساختار، ای هستند. پس از فرایند انتخابهای ویژهمشییك دارای خط

 با اشیای محتوایی هاآنهای تعامل شیوه، سازی و پیدانمایی موتورهای کاوشهای نمایهروش

های تولید داده های مبتنی بر فرانمایپیشینه ویژهبهای های فرادادهپذیری با پیشینهمیانکنش، وب

 قرار گرفت. مدنظراز سوی سه موتور در این زمینه ، ساختارمند

دقیق به  یتماشا 6ها در این پژوهش از طریق مشاهده طراحی شدهروش گردآوری داده

های عهکه اغلب در مطال 5شدهنییتعمند با استفاده از راهبردهای از پیش نظام و یعلم ایشیوه

ته انجام گرف –رود های علمی به کار مییا آزمون فرضیه مندنظامهای کمی برای توصیف

ای هسازی و پیدانمایی معنادار پیشینهاز: نمایه اندعبارتها است. در این پژوهش این مقوله

 سطهای معمولی توها و فرابرچسبو با ساختار و برچسب های خردبر داده یمبتنای فراداده

سازی موتورهای افزارهای نمایهگر واکنش نرمموتورهای کاوش. چهارچوب مرجع مشاهده

های نسبت به پیشینه هاآنسازی و پیدانمایی های نمایهمشیهای و خطو الگوریتم کاوش

ای منتشر شده )جامعه پژوهش( است. الزم به ذکر است برای اعتبارسنجی و صحت فراداده

گوگل  3های ساختارمنداز ابزار آزمون داده، ای عضو جامعه پژوهشهای فرادادهپیشینه

ری ماآ افزارنرمکه با استفاده از  ی بودسیاهه وارس، هاابزار گردآوری دادهاستفاده شد. 

ده بود. طراحی ش های پژوهشبر اساس پرسش، ابزار ثبت مکانیکی عنوانبه –اس اسپیاس

                                                           
1. structured observation 

های ارائه بر اساس قوانین و توصیه شدهیینتع Search strategies)این پژوهش منظور راهبردهای جستجوی ). در 2

 شده از سوی موتورهای کاوش گوگل، بینگ و یاهو است.

3. google structred data testing tools 
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این سیاهه در معرض قضاوت و نظرخواهی متخصصان در این حوزه بازیابی اطالعات در 

پس آن وزن گرفتند. س هایمؤلفهو  شد دییتأو روایی آن  موتورهای کاوش وب قرار گرفته

 افزارنرمدر قالب جداول و نمودارهایی با استفاده از  6371در اسفند  دهشیگردآورهای داده

 تهیه گردیدند.، مورداستفادهتحلیل آماری 

 
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Book"> 
<d1> 
<dt>: عنوان  </dt> 

<dd itemprop="name"> هاآن پذیری میانکنش و وب کاوش یموتورها، هافراداده </dd> 

<dt>مؤلف</dt> 

<dd itemprop="author"> فتاحی اهللرحمت و حریری نجال، طاهری مهدی سید </dd> 

<dt>توصیفگر</dt> 

<dd itemprop="description"> یافراداده یهانظام پذیری میانکنش </dd> 

<dt>تعدادصفحه</dt> 

<dd><span itemprop="numberOfPages">586</span>P.</dd> 

<dt>شابك</dt> 

<dd itemprop="ISBN">9786002410948</dd> 
<dt> نشر محل </dt> 

<dd itemprop="location" itemscope 
temtype="http://schema.org/Organization"><span itemprop="name">: 
 <span></dd/>تهران

<dt>ناشر</dt> 

<dd itemprop="publisher" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization" 
itemscope=""><span itemprop="name">کتابدار</span></dd> 

<dt> نشر سال </dt> 

<dd itemprop="datepublished">6374</dd> 

<dt>زبان</dt> 

<dd itemprop="inLanguage">فارسی</dd> 

<dt>ژانر</dt> 

<dd itemprop="genre">کتاب</dd> 

<dt> محتوا صاحب </dt> 

<dd itemprop="copyrightholder"> طباطبائی عالمه دانشگاه دیجیتالی کتابخانه </dd> 

</d1></div> 

  های خردمبتنی بر داده یافرادادهاز یک پیشینه  یانمونه
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 هایافته

ادار سازی و پیدانمایی معنهدف اصلی پژوهش: تبیین عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه

 خرد. هایای مبتنی بر روش دادههای فرادادهپیشینه

های سازی و پیدانمایی معنادار پیشینه. وضعیت کلی عملکرد موتورهای کاوش در نمایه1جدول 

 های آزمون و گواهای گروهفراداده

کاوش موتور  

سازینمایه  پیدانمایی 

آزمون گروه گواه گروه  آزمون گروه  گواه گروه   

 خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله

 688 - - 688 - 688 - 688 گوگل

 688 - 688 - - 688 - 688 بینگ

 688 - 688 - - 688 - 688 یاهو

ای های فرادادهپیشینه %688، دهندنشان می 6های مندرج در جدول که داده گونههمان

کامل توسط موتورهای کاوش  طوربههای خرد مربوط به گروه آزمون مبتنی بر روش داده

روه گواه ها مربوط به گاند. این وضعیت در مورد پیشینهسازی شدهیاهو و بینگ نمایه، گوگل

 وردمطالعهمکامل توسط موتورهای کاوش  طوربههای این گروه نیز نیز یکسان بود و پیشینه

بیانگر آن هستند که موتورهای کاوش  شدهیگردآورهای اند. همچنین دادهسازی شدهنمایه

ل ای گروه گواه نبودند. این مسئله به دلیهای فرادادهگانه قادر به نمایش معنادار پیشینهسه

اما ؛ تهای ساختارمند اسهای یاد شده بر اساس فرانمای تولید دادهساختارمند نبودن پیشینه

ی ای گروه آزمون وضعیت تا حدودادههای فرادپیدانمایی )نمایش معنادار( پیشینه نسبت به

تی فقط موتور کاوش گوگل عملکرد مثب، موردبررسیمتفاوت بود. از میان سه موتور کاوش 

ها را و توانسته این پیشینه های گروه آزمون نشان داده استبه پیدانمایی معنادار پیشینه

ش فاقد نمای، دیگر دو موتور کاوش کهدرحالی. درآوردهای غنی به نمایش خرده صورتبه

 های گروه آزمون در نتایج جستجوی خود بودند.معنادار پیشینه

 یهانهیشیپآزمون فرضیه پژوهش: موتور کاوش گوگل نسبت به دیگر موتورهای وب به 

 دهد.تری نشان میهای خرد واکنش مناسبمبتنی بر داده یافراداده
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 . نتیجه آزمون فرضیه پژوهش2جدول 

 نتیجه آزمون P درجه آزادی خی دو پیدانمایی سازینمایه موتور کاوش

 ٪688 ٪688 گوگل

 عدم پیدانمایی ٪688 بینگ رد فرض صفر 8886/8 5 577

 عدم پیدانمایی ٪688 یاهو

بیانگر نتیجه آزمون تنها فرضیه پژوهش است. بر اساس نتایج آزمون کروسکال  5جدول 

 82/8( که از مقدار بحرانی آن یعنی 8886/8آمده )والیس و سطح معناداری به دست 

نتیجه گرفت که بین نمره پیدانمایی )نمایش معنادار(  گونهاینتوان تر است میکوچك

های مربوط به گروه آزمون و پیشینه های خردای مبتنی بر روش دادهفراداده هایپیشینه

بینگ و یاهو تفاوت معناداری وجود ، ای گروه گواه توسط سه موتور کاوش گوگلفراداده

 طوربههای گروه آزمون درصد پیدانمایی پیشینه 688داشته است و موتور کاوش گوگل با 

رضیه صفر بنابراین ف؛ معناداری وضعیت بهتری نسبت به دو موتور کاوش دیگر داشته است

ه موتور است کگردد. این بدان معنرد شده و فرضیه خالف یا همان فرضیه پژوهش تأیید می

نسبت ری تعملکرد مناسب موردبررسیکاوش گوگل نسبت به دیگر موتورهای کاوش وب 

 های خرد داشته است.ای مبتنی بر روش دادههای فرادادهنمایش معنادار پیشینه به

 گیرینتیجهبحث و 

وجب م ایهای فرادادههای ساختارمند برای ایجاد پیشینهگیری از فرانمای تولید دادهبهره

ای های دادهساز موتورهای کاوش وب از موجودیتنمایه-افزارهای خزندهدرک بهتر نرم

 نماید. برها فراهم میسازی و پیدانمایی معنادار این موجودیتشده و زمینه را برای نمایه

ای )اشیای های دادههای هر یك از موجودیتساختاری بر روی فراداده، اساس این فرانما

 ای برای موتورهایمعنادار عناصر فراداده شناساییقابلگردد که ( وب اعمال میمحتوایی

رفتار و واکنش متفاوتی از سوی موتورهای کاوش نسبت به ، و این قابلیت شدهکاوش 

های معمولی )بدون استفاده از فرانمای تولید ای در مقایسه با دادههای دادهموجودیت
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و ؛ محمدی استانی 6371، و همکارانخواهد داشت )طاهری  های ساختارمند( را در پیداده

 (.6379، همکاران

در فرایند اجرای پژوهش و نتیجه آزمون فرضیه  شدهیداده گردآورکه  طورهمان

موتور کاوش گوگل نسبت به موتورهای کاوش بینگ و یاهو ، دهندپژوهش نشان می

ای گروه آزمون که بر اساس روش فرادادههای تری در پیدانمایی پیشینهعملکرد مناسب

های ساختارمند بر اساس فرانمای های اصلی تولید دادهیکی از روش، های خردداده

schema.org  .ا در رویارویی ب موردمطالعههر سه موتور کاوش ، دیگرعبارتبهداشته است

اما ، اندتهداش هاآنزی ساای گروه آزمون واکنش یکسان و مثبتی در نمایههای فرادادهپیشینه

معنادار نیز در نتایج جستجوی خود  صورتبهرا  هاآن)گوگل( توانسته  هاآنفقط یکی از 

پدیدار نماید. این در حالی است که هر سه موتور کاوش در گروه طراحان فرانمای تولید 

نمایی و پیدا سازیهای ساختارمند قرار دارند و بر پشتیبانی کامل از فرایندهای نمایهداده

اند های تولید شده بر اساس فرانمای مذکور اذعان داشتهمعنادار پیشینه

(http://www.schema.org) هر سه طراح فرانمای تولید  کهبا وجود اینبنابراین ؛

ی مشی تقریباً یکسانهای مبتنی بر فرانما خطسازی فرادادهدر نمایه، های ساختارمندداده

ود توانمندی بیشتری از خ، هاگوگل همانند بسیاری دیگر از زمینه، اما در پیدانمایی، دارند

 نشان داد.

های دیگر و دو های گروهپژوهش ویژهبه، های انجام شدهدر مقایسه با دیگر پژوهش

راح ط تری نسبت به دیگر موتورهای کاوشمناسب موتور کاوش گوگل واکنش، دیگر

هر سه  ها توسطسازی پیشینهیعنی نمایه، های پژوهشفرانما نشان داده است. مقایسه یافته

های هبا یافت، یاهو و بینگ و پیدانمایی معنادار آن توسط گوگل، موتور کاوش گوگل

ای داده هایهای گروه نخست بیانگر قابلیت فرانما برای توصیف انواع موجودیتپژوهش

 توسط ابزارهای گوناگون از هاآنعاتی گوناگون و تسهیل پردازش معنایی های اطالبافت

های های موتورهای کاوش وب است. در مقایسه با پژوهشجمله عوامل هوشمند و روبات

ن بوده ای منتشر شده یکسافراداده یهانهیشیپگروه دیگر نیز واکنش موتورهای کاوش به 

های تمامی عناصر پذیر شدن ارزشنمایه ،است. بدین معنی که نتایج پژوهش حاضر

http://www.schema.org/
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بر بهبود ، ساز موتورهای کاوش را نشان دادهافزارهای نمایهای توسط نرمفراداده

کند. بدین می تأکیدترین ابزارهای کاوش وب ای با محبوبهای فرادادهپذیری نظاممیانکنش

های اطالعاتی موتورهای کاوش وب نقش یك دروازه اطالعاتی را برای محیط، ترتیب

 کنند.های ارزشمند هدایت میاین مجموعه یسوبهو کاربران را  کردهمختلف ایفا 

 یهانهیشیپشدن تمامی ( که به نمایه6371) و همکارانهای پژوهش طاهری یافته

از بعد ، ای جامعه پژوهش توسط دو موتور کاوش گوگل و بینگ اذعان داشتفراداده

رای ایجاد نمایاند. استفاده از رویکرد ترکیبی ببا این پژوهش را می پیدانمایی نتیجه متفاوتی

های هر دو روش مندی حداکثری از مزایا و قابلیتای در راستای بهرههای فرادادهپیشینه

 ریأثتدر فهرست نتایج جستجو  هاآنبر پیدانمایی معنادار ، های پیوندیهای خرد و دادهداده

های دلیل عدم سازگاری بسترهای نحوی فرانمای تولید داده منفی گذاشته بود. این به

وش ر عنوانبه، های پیوندیساختارمند با و فقدان توجه کافی به استانداردهای روش داده

ا مجدداً بوده است. در اینج، شدههیتوصاصلی تحقق وب معنایی که از کنسرسیوم وب جهانی 

دی برای حل مسئله مذکور بوده است. السانطراحی بستر نحوی جی، گرددمی تأکید

های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این حداقل موتور کاوش گوگل یافته کهدرحالی

ت تقوی، روازاین است. کردهموفق عمل  موردبررسیهای در پیدانمایی معنایی پیشینه

سازی فرانمای دهبرای پیا شدههیتوصهای پیدانمایی و سازگاری بیشتر با بسترهای نحوی شیوه

و در د، شدههیتوصهای ساختارمند که توسط خود موتورهای کاوش طراحی و تولید داده

بت موتورهای کاوش مختلف نس رسد. مقایسه واکنشموتور بینگ و یاهو ضروری به نظر می

تواند از بعد پیدانمایی می ویژهبه، از سوی فرانما شدههیتوصبه بسترهای نحوی گوناگون 

 های آینده باشد.ای برای پژوهشزمینه

 منابع

های خرد و های مستند مبتنی بر روش دادهداده وارهطرحطراحی (. 6379) .سمیرا، آقاده
نامه کارشناسی پایان .های مبتنی بر آنبررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه

 ه طباطبائی.و علوم تربیتی. دانشگاه عالم شناسیروانارشد. دانشکده 
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(. 6375) .فاطمه، فردنوشین و اهللرحمت، سید مهدی؛ فتاحی، نجال؛ طاهری، حریری

ها و ای و موتورهای کاوش وب: چالشهای فرادادهپذیری نظاممیانکنش

 .525-533(، 5)3، پژوهشنامه، یجاررویکردهای 

فت بر با تأکیدهای پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با (. دادهالف 6375) .سید مهدی، طاهری

 .63-4 ،65، نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی. )قسمت اول( میراث فرهنگی

(. بررسی واکنش موتورهای 6371) .میترا، صمیعی و رضا، سید مهدی؛ نیکزاد بهله، طاهری

وش های خرد و رای مبتنی بر روش ترکیبی دادههای فرادادهکاوش وب به پیشینه

 .120-137 (،5)33، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتهای پیوندی. داده

 بر ایانهکتابخ بافت مفهومی الگوهای و استانداردها ریتأثبررسی (. 6379) .مهسا، فرد حسینی
. رساله دکترا. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه غنی هایخرده کارکردپذیری بهبود

 واحد علوم و تحقیقات تهران )پژوهش در حال انجام(.، آزاد اسالمی

، ریطاه و عاطفه، احمد؛ عاصمی، مظفر؛ شعبانی، مرتضی؛ چشمه سهرابی، محمدی استانی

های ساختارمند )اسکیما ارگ( و تحلیل (. تبیین فرانمای تولید داده6379) .سید مهدی

پژوهشنامه پردازش و اشیاء محتوایی وب.  دهیسازمانرویکرد آن به پردازش و 
 .)زودآیند( مدیریت اطالعات

های خطی های خرد نسخهقالب داده وارهطرحطراحی (. 6379) .مرتضی، محمدی استانی
رساله  .های مبتنی بر آنواکنش موتورهای کاوش وب به پیشینهایرانی و -اسالمی

 و علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان. شناسیرواندکترا. دانشکده 

 . تهران: فرس.اصول و مبانی وب معنایی(. 6376) .محسن، و طاهریان مرتضی، نوروزی
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