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  چکیده

و  اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنشها، و رویکردهاي جاري در حوزه  مفاهیم، چالشن : هدف از پژوهش حاضر تبییهدف

  موتورهاي کاوش عمومی وب است. 

به عنوان  هاي انجام شده ، و با تاکید بر پژوهشانتقادي- : پژوهش حاضر، پژوهشی مفهومی است که با رویکرد تحلیلی روش

بندي رویکردهاي حوزه مورد مطالعه  تقسیمبدین منظور، ضمن  .دارد میام بر هدف پژوهش گتحقق در راستاي  ،شواهد مرتبط

مروري ، و سپس است به چهار بخش اصلی، در هر بخش ابتدا بحثی مفهومی بر رویکرد مرتبط و دالیل پیدایش آن ارائه شده

ها و روندهاي  چالش ،ا دیدگاه انتقاديبهر بخش در پایان گیرد.  با آن رویکرد انجام میهاي مرتبط  پژوهشتحلیلی و هدفمند بر 

  .گردند می بررسی ،رویکرد مورد بحث جاري مرتبط با

. ندو موتورهاي کاوش عمومی وب شناسایی شد اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنشچهار رویکرد عمده در حوزه : ها یافته

پذیري اشیاي  دسترسدر افزایش سطح  اي فرادادهي اه نظامو آزمون اثر بخشی کاربرد از دلیل پیدایش این رویکردها، متاثر 

ي ها نظامسازي  پیادهبستر نحوي که  ها حاکی از آن است یافته. استمحتوایی وب از طریق موتورهاي کاوش عمومی وب 

سب با نیازهاي متنا اي فرادادههاي  طرحسازي انواع  پیادههاي اطالعاتی مختلف، امکان  بافت، بر کاربردپذیري آنها در اي فراداده

بندي اشیاي محتوایی وب  رتبهي، پیدانمایی، و پذیر بازیابیپذیري،  ، و افزایش نمایهجامعه فراهم کننده خدمات اطالعاتی پیوسته

و  ها برچسبموتورهاي کاوش عمومی وب به دالیل مختلف، نسبت به  در موتورهاي کاوش عمومی وب بسیار تاثیر گذار است.

و  ها برچسب محدودیت تعداد دهند. با این وجود، مینشان  واکنش )HTMLگذاري فرامتن ( نشانهزبان  يها برچسبفرا

سازي  پیاده، و کارکرد صرفا نمایشی این زبان، کارایی این زبان را در سازماندهی اشیاي محتوایی وب، و قابلیت ها فرابرچسب
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، توسعه) با ارائه بستري قابل XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانه دهد. اما زبان میکاهش  را استاندارد اي فرادادههاي  طرحدیگر 

ي اشیاي محتوایی وب پذیر بازیابیپذیري و  نمایهاستاندارد،  اي فرادادههاي  طرحسازي تمامی  پیادهعالوه بر فراهم نمودن امکان 

پذیر نمودن اشیاي  دسترسرین ابزار براي مبتنی بر این زبان، کارآمدت اي فرادادهي ها نظامرساند. بنابراین  میرا به سطح کامل 

  وتورهاي کاوش عمومی هستند.محتوایی وب بوسیله م

  سازي پیادهبستر نحوي ، پذیري میانکنش، موتورهاي کاوش وب، اي فرادادهي ها نظام: ها کلیدواژه

  

  مقدمه و بیان مسئله

عاتی بدون سازماندهی ي اطالها دسترسی به اطالعات و اشیاي محتوایی وب نیز مانند دیگر محیط

گسترش ي سازماندهی دانش به محیط اطالعاتی وب است. ها نظامپاسخ  ،فرادادهدشوار است. آنها 

استفاده از در همین راستا بوده است.  1990متعدد همزمان با تعمیم وب در اواسط دهه  اي فرادادهي ها طرح

براي دسترسی به  گیرد. بنابراین میاتی انجام عي اطالها و پایگاه اي هي کتابخانها فراداده بیشتر در محیط

ي جستجو ها نظامو  ،ها مراجعه به فهرست -به پیروي از آن اشیاي محتواي مرتبطو  – اي فرادادهي ها پیشینه

 1990از سوي دیگر، از اواخر دهه ي یاد شده به صورت مجزا ضروري است. ها و بازیابی اطالعات محیط

نمایند. این  میو جستجوپذیر  ،ند که محتواي وب را به صورت خودکار سازماندهیا یافتهی توسعه هایابزار

از محبوبیت بیشتري نزد کاربران وب برخوردارند. به نحوي که  -بویژه موتورهاي کاوش عمومی –ابزارها 

در محیط  ،کنند می% زمانی که کاربران صرف جستجو در وب 88حاکی از آن است که  ها برخی پژوهش

 اي فرادادهي ها پیشینهپذیر نمودن  دسترس). از این رو، 2005، 2و کاستیلو 1(بیفتیاد شده است  هايموتور

بوده است.  اي فرادادهي ها نظامو پیاده کنندگان از طریق ابزارهاي کاوش وب، همواره مد نظر طراحان 

را در پی داشته است  هر دو نظام 3پذیري میانکنشي کاوش وب نیز، ها نظامتوجه به این مهم، از سوي 

از طریق موتورهاي کاوش عمومی،  اي فرادادهي ها پیشینه. امکان دسترسی به )2012، 5و حریري 4(طاهري

                                                             
1 . Bifet 
2 . Castillo 

یان دو یا چند نظام (سیستم)، محصول، سازمان، و غیره اي است، و به قابلیت کار متقابل مداراي مفهوم گسترده "پذیري میانکنش"اصطالح .  3

پذیري، تمهیدات و اقداماتی  ها و خدمات، انجام وظایف مشترك، و جز آن اشاره دارد. در این پژوهش منظور از میانکنشبه منظور تبادل داده

قابلیت موتور جستجو در  "اند. این مفهوم از ام دادهاي و موتورهاي کاوش براي قابلیت کار متقابل با یکدیگر انجهاي فرادادهاست که نظام

به عنوان مثال،   اي و هم بافت موتورهاي کاوش اشاره دارد.هاي هم بافت فرادادهگسترده تر است و به تالش "اي نمایه سازي عناصر فراداده

اي، و نمایه سازي اشیاي (مدارك) مبتنی بر راداده فهاي عنوان مبناي پیاده سازي و ذخیره سازي از سوي نظامبه   XMLانتخاب بستر نحوي 

XML پذیري آنهاست. یعنی اقداماتی که به تعامل بیشتر آن دو با هدف افزایش هاي موتورهاي کاوش از مصادیق میانکنشتوسط روبات

 انجامد.اي) میدسترس پذیري اطالعات کتابشناختی (عناصر فراداده
4 . Taheri 
5 . Hariri 
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در بر خواهد داشت. پذیري اشیاي محتوایی مرتبط، جستجوي یکپارچه را  دسترسعالوه بر افزایش سطح 

ي اطالعاتی مختلف وب عمل خواهند اه نظامبراي  1در این صورت، موتورهاي کاوش همانند یک درگاه

  شوند.  مینمود و موجب تولید ارزش افزوده 

را به خود اختصاص داده است. اما بیشتر این  اي هحوزه فراداده مطالعات گسترد، ي اخیرها در سال

ا و پیاده سازي آنه اي فرادادهي استانداردهاي ها ، و بر ویژگیداردمطالعات از لحاظ ماهوي جنبه توصیفی 

به اثر بخشی  -با رویکرد پژوهشی -اند. تنها بخش محدودي از آنها  بودهي اطالعاتی متمرکز ها نظامدر 

ي انجام گرفته نیز ها معدود پژوهش ).2006، 2اند (محمد پرداختهفراداده در بازیابی اشیاي محتوایی وب 

فراداده، و مفاهیم و وع و کمتر پژوهشی با رویکرد مفهومی، موض اند. داشتهبیشتر جنبه کاربردي 

وب را مد نظر قرار داده است.  3رویکردهاي مرتبط با آن، و تعامل و یکپارچگی آن با ابزارهاي کشف

به ، به عنوان شواهدي مرتبط ي انجام شدهها و با تاکید بر پژوهشمفهومی  یپژوهش در قالبمقاله حاضر 

و موتورهاي  اي فرادادهي ها نظام پذیري نشمیانکو رویکردهاي جدید حوزه  ،ها ، چالشبررسی مفاهیم

  پردازد.  میکاوش عمومی وب 

و  اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنش پیشین و جاري مرتبط با حوزه يها تالشبا بررسی تحلیلی 

، نخست رویکردکلی تقسیم نمود:  رویکردچهار  را بر مبناي ها تالشتوان این  میموتورهاي کاوش، 

اي سازماندهی ) برHTMLي زبان نشانه گذاري فرامتن (ها برچسبفرا  و ها برچسبز ایی که ها تالش

آنها در موتورهاي کاوش عمومی بندي  رتبهو  4افزایش بازیافت پذیري و ،اشیاي محتوایی (صفحات وب)

مد نظر قرار ي استاندارد ها طرح اي فرادادهعناصر  کاربرد، دیگر کردند؛ در رویکرد میوب استفاده 

 ؛اند بوده )دو وجهی(رویکرد  هاي اول و دومرویکرد یی که در راستايها تالش، سوم رویکرد اند؛ فتهگر

 اي فرادادهگذاري فرامتن و عناصر استانداردهاي  نشانهي زبان ها برچسبیعنی به طور همزمان اثر بخشی فرا 

استاندارد در  اي فرادادهي ها طرح ي مبتنی برها پیشینه، چهارم رویکرددر اند. و  دادهرا مورد بررسی قرار 

ماندهی مبناي توصیف و ساز)، XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهزبان  -بستر نحوي جدید پیاده سازي 

  . اند گرفتهپذیر نمودن آنها از طریق موتورهاي کاوش وب قرار  اشیاي محتوایی وب و دسترس

  پژوهش روش

                                                             
1 . Portal 
2 . Mohamed 
3 . Discovery tools 
4 . Retrievability 
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، و بررسی تحلیلی تحوالت و بسط مفاهیم است که به تبیین 1حاضر یک پژوهش مفهومیپژوهش 

پردازد.  میو موتورهاي کاوش وب  اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنشمرتبط با حوزه  و رویکردهاي

گردد. در  میمطالب مقاله بر اساس رویکردهاي شناسایی شده در حوزه مورد مطالعه، به چهار بخش تقسیم 

ي مرتبط به عنوان شواهد و ها گردند. سپس پژوهش میرور نخست، مفاهیم مرتبط تبیین و م ،هر بخش

و رویکردهاي مرتبط با  ها نمونه به صورت تحلیلی بررسی شده، و در پایان هر بخش، تحوالت، چالش

(اسنادي) است، و جامعه  اي ه، روش کتابخانها روش گردآوري دادهگردند.  میتحلیل دیدگاه انتقادي 

همانند دیگر  م شده، و نیز روندها و تجربیات حوزه مورد مطالعهي مرتبط انجاها پژوهش، پژوهش

  است.  2ي مفهومیها پژوهش

  

  و موتورهاي کاوش )HTML(گذاري فرامتن  زبان نشانه يها برچسبها و فرا  برچسب

، به و موتورهاي کاوش اي فرادادهعناصر  پذیري میانکنشحوزه  ي انجام شده درها تالشنخستین 

اختصاص  )HTMLي زبان نشانه گذاري فرامتن (ها برچسبو فرا ها برچسبکاوش به واکنش موتورهاي 

و توسط  ،کند میرا به منظور نمایش نشانهگذاري  ها که دادهزبان نشانه گذاري فرامتن قالبی است  داشت.

تعداد  ،موجب شده این زبانطراحی شده است. کارکرد صرفا نمایشی  W3C(3( کنسرسیوم وب جهانی

استفاده از با محدودیت بیشتري روبروست.   ها برچسباین مسئله در مورد فرابرچسب ارائه دهد.  معدودي

وب منتشر  4ي ایستايها زبان یاد شده بیشتر براي اشیاي محتوایی (صفحات وب) است که در محیط

نوان قالبی وجود ندارد، و فقط به ع اي هي دادها رونداد آن در پایگاهدبه عبارت دیگر، امکان شوند.  می

که –توسط کنسرسیوم وب  ها به دلیل توسعه دیگر زبان رود. میبه کار براي نمایش اشیا برونداد (خروجی) 

گسترش این زبان متناسب با تحوالت حوزه  -)XMLي بیشتري برخوردارند (مانند زبان ها از قابلیت

پر کاربردترین زبان نشانه گذاري ، 1990زبان نشانه گذاري فرامتن در دهه . 5بوده است محدودوب،بسیار 

                                                             
1 . Conceptual Research (or Paper) 

ها به دست آورده اند، و برخی از مجالت  هاي (یا مقاالت) مفهومی در حال حاضر جایگاه خاصی را در میان پژوهش . پژوهش 2

ها اختصاص می دهند. براي اطالعات بیشتر نگاه کنید به این  هشاي از هر شماره خود را به این گونه پژو بین المللی بخش ویژه

  پیوند:

http://www.conceptualstudy.org/Conceptual%20Papers.htm  
3 . W3 consortium 
4 . Static environment 

) تولید شده XMLمبتنی بر زبان نشانه گذاري گسترش پذیر ( XHTMLل جدیدي از این زبان با نام . الزم به ذکر است، نس 5

  ي کمتري نسبت به نسل پیشین دارد.ها است که محدودیت
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 -گذراندند می، که روزهاي آغازین فعالیت خود را ي وب بود. از این رو، ابزارهاي کاوش وبها داده

 HTMLزبان ي ها برچسبو فرا ها برچسبو . یافتندي این زبان ها برچسبو فرا ها برچسبتعامل باالیی با 

ي ها پژوهشمیان در . اند شدهموتورهاي کاوش شناخته سازي  نمایهکامال براي نرم افزارهاي پویش و 

ي ها برچسباثربخشی  ریزي شدند. طرحي اندکی بر مبناي این رویکرد ها مرتبط با حوزه فراداده، پژوهش

و فراپیوندهاي زبان ، ها تکرار کلیدواژه، "4توصیف"و  "3کلیدواژه"ي ها برچسب، فرا"2متن"و  "1عنوان"

مد نظر قرار ي یاد شده ها در پژوهشبندي اشیایی محتوایی  رتبهو  بازیافت پذیري بر گذاري فرامتن  نشانه

ژانگ و ، و )2004، (7توررو-، کوئودو)1998( 6و برکبیل 5ترنرمربوط به  ها ترین این پژوهش مهم. گرفت

  است.) a2005دیمیتروف (

) در HTMLگذاري فرامتن ( نشانهي زبان ها برچسب) اثر بخشی استفاده از فرا 1998ترنر و برکبیل (

مورد پژوهش قرار  را با روش تجربی بهبود بازیابی اشیاي محتوایی وب از طریق موتورهاي کاوش عمومی

به عنوان جامعه پژوهش ایجاد حوزه کشاورزي  ازموضوعی فرعی حوزه  5شیء محتوایی در  20دادند. 

، "توصیف"شیء با فرابرچسب  4، "ژهکلیدوا"شیء داراي فرابرچسب  4شیء بدون فرابرچسب،  4. شدند

واژگان به صورت مشترك. سپس به جستجوي  "توصیف"و  "کلیدواژه"ي ها برچسبشیء حاوي فرا 4و 

. پرداخته شد 9و اینفوسیک 8ي آنها در موتورهاي کاوش آلتاویستاها برچسبو فرا ،مشترك هر شیء

دهد، اما کاربرد  میپذیري اشیا را افزایش  دسترس "کلیدواژه"آن بود، استفاده از فرابرچسب  بیانگر

را به تولید  "کلیدواژه"بنابراین ایشان بکارگیري فرابرچسب به تنهایی موثر نیست.  "توصیف"فرابرچسب 

را به موتورهاي  ها برچسبسازي این فرا نمایهتوصیه نموده، و  HTMLکنندگان اشیاي مبتنی بر زبان 

  پیشنهاد کردند. ءي اشیاپذیر بیبازیاکاوش، به منظور بهبود 

بهبود "با عنوان به عنوان رساله دکتراي وي ) 2004توررو ( -توسط کوئودوکه پژوهش دیگر 

ها و کشف ساختار فراپیوندهاي صفحات براي کلیدواژه HTMLهاي بازیابی بوسیله داده کاوي برچسب

تایج بازیابی با استفاده از روش تجربی هاي مختلف وب براي بهبود کیفیت نکشف جنبهبه انجام شد،  "وب

پرداخت. هدف اصلی این پژوهش بهبود کیفیت جستجوي وب با جستارهایی پیرامون تاثیرات درج 

                                                             
1 . Title 
2 . Body 
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5 . Turner 
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ها در بازیابی اطالعات و ساختارها و روابط فرامتن ،[به عنوان فراداده] HTMLهاي در فرابرچسب کلیدواژه

عدادي از صفحات وب و نتایج چند موتور کاوش (گوگل، از شبکه جهانی بود. جامعه پژوهش وي را ت

هاي این پژوهش عبارت دادند. یافتههاي منتخب تشکیل میآلتاویستا، و...) براي یک سري از کلیدواژه

مدارك وب و راهبرد  هاي ویژگیبندي نتایج موتورهاي کاوش ( رتبهبودند از راهبردهایی براي بهبود 

TAKERنجش شباهت صفحات (در قالب چارچوبی براي مقایسه صفحات و )؛ راهکارهایی براي س

بندي صفحات وب مطابق با ساختار پیوندیشان؛ و  خوشهانتخاب صفحات مشابه بر اساس معیارهایی چند) و 

این . HTMLها و سلسه مراتب به منظور شناسایی روابط میان محل کلیدواژه 1فنونی براي داده کاوي

  .نمودبندي موتورهاي کاوش ارائه  رتبهسازي و  نمایههاي براي بهبود الگوریتمپژوهش پیشنهادات مفیدي 

 صفحات وب بر پیدا به بررسی تاثیر مشخصات محتوایی )a2005ژانگ و دیمیتروف (پژوهش  

مشتق  یتعدادي صفحه وب آزمایشرا آنها در نتایج موتورهاي کاوش پرداخت. جامعه پژوهش  2نمایی

 - ندموتور کاوش معرفی شد 19به که  – "مرکز ملی مکمل و طب سنتی"ی شده از یک صفحه عموم

بندي یک سایت در نتایج یک موتور کاوش از  رتبهچگونه " ،دادند. پرسش اصلی پژوهشتشکیل می

بود. پژوهش با روش تجربی انجام گرفت. سه فن  "یابد؟صفحات وب بهبود می دهندگاندیدگاه توسعه 

- ها استفاده شدند. یافته) براي تحلیل دادهone-way ANOVA, two-way ANOVA, and T-testآماري (

ها فقط در متن کامل، و تکرار ها فقط در عنوان، تکرار کلیدواژه: تکرار کلیدواژهبود کهها حاکی از آن 

صفحات وب در نتایج موتورهاي  نماییم در متن کامل، باعث بهبود پیداها هم در عنوان و هکلیدواژه

  .ندارند نمایی نت، و ... تاثیري در بهبود پیداعواملی چون رنگ فونت، اندازه فو اماشوند. وش میکا

واکنش مثبت موتورهاي کاوش به اشیاي محتوایی مبتنی بر زبان نشانه گذاري  ها این پژوهشنتایج 

ا موتورهاي کاوش ب ها برچسبو فرا ها برچسب پذیري میانکنشبنابراین کند.  می) را تایید HTMLفرامتن (

و نظیر  ها ي خاص، تکرار کلیدواژهها ، کلیدواژهها برچسبمطلوبی وجود دارد. استفاده از فرانسبتا در سطح 

از سوي دیگر، حاکی از تمهیدات  ها ي موتورهاي کاوش به این ویژگیها آن از یک سو، و توجه روبات

 ی چندنکاتبیانگر ، ها ی نتایج این پژوهشهر دو سوي تعامل براي افزایش سطح دسترس پذیري است. بررس

به کار گرفته شده توسط برخی راهکارهاي از روش تجربی استفاده نمودند.  ها . تمامی این پژوهشاست

، در حال )a2005ژانگ و دیمیتروف ( براي افزایش پیدا نمایی ها تکرار کلیدواژهاز جمله - ها پژوهش

شود، و تاثیر خود را از دست داده  مینوعی تقلب محسوب ي موتورهاي کاوش ها حاضر از سوي روبات

                                                             
1 . Data mining 
2 . Visibility 
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موتور کاوش آلتاویستا یکی از موتورهاي کاوش اصلی مورد مطالعه  .)2012، 1سرچ انجین توتوریال( است

موتور کاوش  ، 2004اما پس از خرید آن توسط شرکت یاهو، و توسعه موتور کاوش یاهو از سال  ،بود

  ي این حوزه شد. ها پژوهش جدید جایگزین آلتاویستا در

ي ها نظام) باعث شد، چندان مورد استقبال HTMLي زبان نشانه گذاري فرامتن (ها محدودیت

و تنها براي  واقع نشوند،ي اطالعاتی وب که حاوي اطالعات علمی و معتبر هستند، ها و پایگاه اي هکتابخان

ي این ها برچسبدر همین راستا، فرا ر گیرند. مورد استفاده قرا ها نظامانتشار صفحات ثابت و عمومی این 

ي ها همانند طرح نتوانستندو  نشدندزبان نیز مناسب سازماندهی اشیاي محتوایی معتبر وب ارزیابی 

  توان به موارد ذیل اشاره نمود: می ها ترین این محدودیت استاندارد عمل کنند. از مهم اي فراداده

، کاربردپذیري آن را در گذاري فرامتن نشانهر بستر زبان داشیاي محتوایی سازي  ذخیرهمحدودیت  -

کاهش داده است.  -شوند میي پویا پیاده سازي ها در محیطبیشتر که –ي اطالعاتی تمام متن ها نظام

امکان به عنوان مثال، طراحی نشده بود.  ها سازي داده ذخیرهچرا که این قالب ماهیتا براي 

. این وجود ندارد HTMLزبان فایل متبنی بر یک کتاب در  کامل شیئی مانندسازي متن  ذخیره

 ؛شد ها ي ذخیره سازي دادهها به دیگر قالب ها نظامویژگی منجر به گرایش 

را اندکی بنابراین نقاط دسترسی  .است محدودگذاري فرامتن بسیار  نشانهي زبان ها برچسبتعداد فرا -

همچنین براي توصیف اشیاي محتوایی کارایی . نماید میفراهم براي بازیابی اشیاي محتوایی وب 

به معناي دیگر، کارکردها و . الف)1387؛ طاهري، 2012(طاهري و حریري،  الزم را ندارد

 ؛کنند میکاربردهاي فراداده را در سطحی ضعیف پشتیبانی 

یی (محتوایی) منحصر ها با ارزش ها برچسبفرا استفادهبا وجود آن که موتورهاي کاوش عمومی بر  -

تاکید  پذیري صفحات (اشیاي محتوایی)، و افزایش رتبه آنها در نتایج نمایه، براي افزایش به فرد

پایه  -)، اما در نظام جستجوي خود، امکان جستجوهاي عنصر2012؛ یاهو، 2012، 2گوگلکنند ( می

 سازند؛  میرا میسر ن HTMLي زبان ها برچسببر اساس فرا

در صفحات وب قابل استفاده هستد. بنابراین  3جاسازي (درج)فقط بر اساس رویکرد  ها برچسبفرا -

با  ها فراداده 4که مبتنی بر رویکرد پیوندي دیجیتالی ها و کتابخانه اي هي رایانها یط فهرستدر مح

  ؛کاربردي ندارند، نمایند میعمل اشیاي محتوایی 

                                                             
1 . Search Engine Tutorial  
2 . Google 
3 . Embedding  
4 . Linking or Attaching 
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ي ها کنترل واژگان و فهرست مستند و استاندارد نیستند. یعنی از ابزارهاي ها برچسبفرا 1يها ارزش -

شود. بنابراین کاهش جامعیت در بازیابی را در پی خواهند  میمستند براي تامین آنها استفاده ن

  داشت؛

بیشتر توسط پدیدآورندگان صفحات و یا منتشر کنندگان آنها که در حوزه  ها برچسبفرا -

ي ها پیشینهیهی است چنین شوند. بد میسازماندهی اطالعات و دانش غیر متخصص هستند، تولید 

استاندارد را که توسط متخصصان  اي فرادادهي ها پیشینهي ها غیر استاندارد بوده، قابلیت اي فراداده

 شوند، ندارند؛ میازماندهی ایجاد س

ي مشاهده آنها متداول نیست، ها از دید کاربران نهایی پنهان هستند، و روش ها برچسباز آنجا که فرا -

 اي فرادادهي ها پیشینهاب اشیاي محتوایی به عنوان دو کارکرد از کارکردهاي اصلی شناسایی و انتخ

 باشد. می(کتابشناختی) از طریق آنها امکان پذیر ن

  

  استاندارد و موتورهاي کاوش اي فرادادهي ها طرحمبتنی بر  اي فرادادههاي  پیشینه

وتورهاي کاوش عمومی وب، و م اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنشرویکرد دوم در حوزه 

استاندارد براي سازماندهی اشیاي محتوایی وب، و قرار دادن عناصر و  اي فرادادهي ها استفاده از طرح

این  موتورهاي کاوش بود. 2ساز نمایه -خزندهدر معرض نرم افزارهاي  ها ي مبتنی بر آن طرحها پیشینه

و اي، توصیف، شناسایی، نگهداري، کشف و بازیابی، که بر هستند اي فرادادهاز عناصر  اي همجموع ها طرح

المللی  بیني معتبر ها ، و توسط سازمان)1388(فتاحی و طاهري،  روند میارتباط میان اشیاي محتوایی به کار 

پیش از توسعه وب (مانند قالب مارك)، و برخی بعد از تعمیم وب   ها طرح این بخشی از. اند یافتهتوسعه 

ي اطالعاتی سنتی باعث شد، ها ي محیط وب نسبت به محیطها تفاوتین) گسترش یافتند. (مانند هسته دوبل

 یی که بعد از تعمیم وب و متناسب با محیط جدید طراحی شدند، از استقبال بیشتري برخوردار شوندها طرح

وبلین هسته د اي فراداده"جدید از جمله طرح  اي فرادادهي ها توجه به برخی از طرح. )ب1387(طاهري، 

)DCMI("  اي هي اطالعاتی الکترونیکی و شبکها در بافت محیطو  2000و اوایل دهه  1990در اواخر دهه 

  به سرعت افزایش یافت. 

ي ها سازي در بستر نحوي زبان پیادهاستاندارد، امکان  اي فرادادهي ها ي مبتنی بر طرحها پیشینه

جدید همزمان با  اي فرادادهي ها از آنجا که گسترش طرح اما را دارند. اي هي دادها گذاري، و پایگاه نشانه

                                                             
1 . Value 
2 . Spider-indexer or Crawler-indexer 
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) بود، این زبان به عنوان بستر HTMLگذاري فرامتن ( نشانهتعمیم وب، و استفاده گسترده از زبان 

ي موتورهاي کاوش به این زبان نیز ها . واکنش مثبت روباتشدانتخاب  اي فرادادهي ها رحسازي ط پیاده

و ارتباط معناشناختی عناصر آنها با یکدیگر، گرایش ، اي فرادادهي ها ر طرحغناي عناصمزید علت بود. 

گذاري فرامتن  نشانهي زبان ها برچسببا فرا ها فراهم کنندگان خدمات اطالعاتی به جایگزینی این طرح

)HTML سازي همه  پیادهگذاري فرامتن  امکان  نشانهي زبان ها با این وجود، محدودیتداد.  می) را نشان

(ازجمله هسته دوبلین) قابل  ها اما برخی طرح ،ساخت می(مانند مارك) را میسر ن اي فرادادهي ها طرح

  ،پذیري نمایهبه بررسی  فرادادهي حوزه ها برخی از پژوهشدر همین راستا، سازي بودند.  پیاده

 بدر قالي استاندارد اه مبتنی بر طرح اي اشیاي محتوایی حاوي عناصر فراداده بندي رتبهو ، يپذیر بازیابی

 2صفريو 2000( 1ي سوکویتنها پژوهشپرداختند.  در موتورهاي کاوشگذاري فرامتن  نشانهزبان 

  اند.  جملهاز آن 2005(

اي هسته دوبلین براي فرایند بازیابی را در پژوهش خود سودمندي طرح فراداده) 2000ن (تسوکوی

لیل عینی و شاخص توانایی بازیابی عناصر کلیدي مورد مطالعه قرار داد.  هدف اصلی این پژوهش تح

اي هسته دوبلین جاسازي شده در صفحات وب بیست (عنوان، ناشر، پدیدآورنده، و موضوع) طرح فراداده

  سازمان بزرگ دولتی و آموزشی استرالیا بود. 

محتواي  هاي این پژوهش عبارت بودند از: عنصر عنوان هسته دوبلین به دلیل این که معموالیافته

صفحه وب مشابه است، کارآیی در فرایند بازیابی ندارد؛  HTML زبان آن با محتواي برچسب عنوان

توانند براي بازیابی مفید باشند اما به دلیل عدم انسجام در قالب ثبت عناصر پدیدآورنده، همکار، و ناشر می

د بنابراین ارزشی براي فرایند بازیابی شومحتوا، ارزشی ندارند؛ عنصر موضوع اکنون به درستی استفاده نمی

اي ارائه شده است و رابطه بین طرح هاي فرادادهندارد. در این پژوهش پیشنهاداتی براي بهبود ایجاد پیشینه

صفري  ؛در ایران نیز پژوهشی مشابه انجام شد کشف شد. "3نظریه جستجوي اطالعات"هسته دوبلین و 

اي هسته دوبلین بر کشف منابع وب و بهبود رتبه یر عناصر فرادادهدر پژوهش خود به بررسی تاث )2005(

مقاله) بر روي وب سایت  16آنها در موتورهاي کاوش پرداخت. جامعه پژوهش او را مقاالت منتشر شده (

دادند. صفحات وب مربوط به مقاالت به دو گروه آزمایش تشکیل می "4ایرانی علم مجله بین المللی"

اي هسته اي هسته دوبلین) و گروه گواه (بدون عناصر فرادادهعنصر طرح فراداده 15 عنصر از 4(شامل 
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4
 . Iranian international journal of science 



 1392 پائیز و زمستان ،2 شماره ،3 سال                  مشهدی فردوس دانشگاه ،یرسان اطالع وي کتابدار نامه پژوهش  242

دوبلین) تقسیم شده و واکنش موتورهاي کاوش گوگل، الیکاس، آلتاویستا، و ... نسبت به آنها مورد 

  رزیابی قرار گرفت.ا

ش تجربی به دست و به رو 1ویتنی-ناکه با استفاده از آزمون یو م –نتایج حاصل از این پژوهش  

اي هسته دوبلین استفاده عبارتند از: الف. تفاوت معناداري میان رتبه صفحاتی که از عناصر فراداده ،آمد

کردند و گروهی که استفاده نکردند (گروه گواه) وجود ندارد. بنابراین پاسخ سئوال اول منفی است. ب. 

رد بازیابی دیده نشد. به عبارت دیگر، عناصر تفاوت معناداري میان گروه گواه و آزمایش از لحاظ عملک

اي هسته دوبلین تاثیر معناداري بر بازیابی صفحاتی که از این عناصر استفاده کردند نسبت به آنها که فراداده

هسته  اي فرادادهي مبتنی بر رویکرد دوم نشان دادند، استفاده از طرح ها پژوهشاستفاده نکردند، نداشتند. 

اثر بخشی چندانی در افزایش بازیافت پذیري و بهبود  )HTMLزبان نشانه گذاري فرامتن ( دوبلین در بستر

ي ها پژوهش نیز همانند پژوهش دواین  اشیاي محتوایی در فهرست نتایج موتورهاي کاوش ندارد.رتبه 

زده گانه از عناصر هسته پان عنصر 4رویکرد اول از روش تجربی استفاده کردند. ویژگی دیگر آنها، انتخاب 

  براي بررسی بود. هسته دوبلین  اي فرادادهطرح (سطح ساده) 

گذاري فرامتن  نشانهي زبان ها ي استاندارد در قالبها طرح اي فرادادهمندي از عناصر  بهره

)HTML ،(گذاري فرامتن دارند، نشانهي زبان ها برچسبي افزوده بیشتري که نسبت به فراها علیرغم ارزش 

مناسب  پذیري آنها توسط ابزارهاي کاوش عمومی دسترس، و افزایش اشیاي محتواییبراي سازماندهی 

گذاري فرامتن  را مورد توجه  نشانهي زبان ها برچسب. به عبارت دیگر، موتورهاي کاوش فقط فراندنیست

سازي  یهنماتوان عدم  میبنابراین د. نسازي ندار نمایهبراي آنها ارزش  ها دهند، و عناصر دیگر طرح میقرار 

از سوي  سازي آنها دانست. پیادهرا، بستر نحوي  هسته دوبلین توسط موتورهاي کاوش اي فرادادهعناصر 

، امکان ها برچسبو فرا ها برچسبگذاري فرامتن از لحاظ تعداد و ساختار  نشانهي زبان ها دیگر، محدودیت

توان این  میو فقط کند.  مینیز فراهم ن ي هسته دوبلین در بستر آن زبان به صورت مجزا را ها پیشینهتولید 

ي ها پیشینهسازي  پیادهکه این بدان معناست را بر اساس رویکرد جاسازي (درج) تولید نمود.  ها پیشینه

ي ها نظامآنها در  کاربردپذیري ،)HTMLهسته دوبلین در بستر زبان نشانه گذاري فرامتن ( اي فراداده

  دهد. میي اطالعاتی را کاهش ها و پایگاه -اي هایاني رها به ویژه فهرست– اي هکتابخان

  )اي فرادادهو استانداردهاي  HTMLي ها برچسبرویکرد دو وجهی (فرا 

استاندارد به دلیل غنی بودن مجموعه عناصر  اي فرادادهي ها براي دستیابی به مزایاي استفاده از طرح

                                                             
1 . Mann-whitney U 
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) با قابلیت HTMLگذاري فرامتن ( نشانهي زبان اه برچسبآنها، و روابط معناشناختی میان عناصر، و نیز فرا

بندي اشیاي محتوایی، فراهم کنندگان خدمات اطالعاتی پیوسته به  رتبهپذیري و اثربخشی در  نمایهباالي 

در زمان رشد این گرایش، اشیاي محتوایی که در قالب زبان تمایل نشان دادند.  نظامسازي هر دو  پیاده

ي زبان ها برچسب، و هم فرااي فرادادهي ها شدند، هم داراي عناصر طرح می گذاري فرامتن تولید نشانه

در این رویکرد نیز، تنها بستر نحوي مورد استفاده، زبان گذاري فرامتن در بخش سرصفحه خود بودند.  نشانه

  گذاري فرامتن  بود.  نشانه

 ي استاندارد وجودها طرح زبرخی اسازي  پیادهامکان فقط بنابراین، همان طور که پیشتر اشاره شد، 

صرف نظر  -داشت اي هکه بیشترین کاربرد را در بافت کتابخان–از جمله مارك  ها بقیه طرح از  داشت، و

مبتنی بر  اي فرادادهي ها پیشینهگذاري فرامتن، و  نشانهي زبان ها برچسبسازي فرا پیادهامکان شد.  می

ارائه شده بودند، انگیزه مقایسه دو  HTMLکه در قالب ي استاندارد به صورت همزمان در صفحاتی ها طرح

که بیشترین تعداد را در حوزه –یی چند ها را بر انگیخت. بدین ترتیب، پژوهش اي فرادادهنظام 

ي مبتنی بر رویکرد دو وجهی، و کارایی آن در سازماندهی و ها به بررسی تالش -دارند پذیري میانکنش

  اختصاص یافتند. پذیري اشیاي محتوایی وب  دسترس

ها به عنوان ابزاري براي افزایش بازیابی اطالعات در یک مجموعه ارزیابی سودمندي فراداده

) بود. این پژوهش با روش 2001( 2سکاسو واال 1گانه از موتورهاي کاوش موضوع پژوهش هنشاو هفت

در دو گروه گواه  First Mondayهاي مجله اینترنتی تجربی بر روي صفحاتی منتخب از برخی شماره

هاي توصیف و کلیدواژه اي هسته دوبلین و فرابرچسب(بدون فراداده) و گروه آزمون (شامل عناصر فراداده

HTML .انجام شد (  

سازي منابع و  نمایهها به تنهایی نقش مهمی را در افزایش احتمال نتایج پژوهش نشان داد فراداده 

ژانگ  . پس از وي، )2001هنشاو و واالسکاس، ( کنندایفا نمی کسب رتبه باال در نتایج موتورهاي کاوش

عملکرد موتورهاي کاوش مهم اینترنت (هفت موتور کاوش: گوگل، آلتاویستا،  )2004و دیمیتروف (

شامل عنصر  –یاهو، الیکاس، و...) در ارتباط با دو گروه از صفحات وب (به عنوان جامعه پژوهش) 

(گروه آزمون) همراه با تکرار  HTMLزبان سته دوبلین و عنصر کلیدواژه از اي هموضوع  از طرح فراداده

ها در اي مذکور (گروه گواه) همراه با تکرار کلیدواژهها در عناصر یاد شده، و فاقد عناصر فرادادهکلیدواژه

هاي فاوتت ،حاکی از آن بود ها یافتهدند. را با روش تجربی مورد مطالعه قرار دا  -عنوان و متن کامل 

                                                             
1
 . Henshaw, Robin 

2
 . Valauskas 
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 موتورهاي کاوش مورد مطالعه (شش موتور) وجود دارد، و بیشترمعناداري میان دو گروه گواه و آزمون 

ژانگ و ( پاسخ منفی دادند) و برخی (یک موتور  ،اي پاسخ مثبتنسبت به حضور عناصر فراداده

  . )2004دیمیتروف، 

ها در یک صفحه وب بر روي ادهتاثیر پیاده سازي فرادپژوهش دیگري پیرامون دوباره ایشان 

صفحه وب  40دادند. مطالعه بر روي  انجامعملکرد پیدایی آن صفحه در فهرست نتایج یک موتور کاوش 

موتور کاوش معرفی شده  19که به  –هایی بر اساس جداول از قبل طراحی شده آزمایشی داراي ویژگی

اي) و ها در یک عنصر فرادادهو تکرار کلیدواژهابتدا عوامل موثر داخلی (محل . گرفتانجام می -بودند 

مثال عنوان ؛ شونداي از آن استخراج میهاي مورد استفاده در عنصر فرادادهخارجی (منبعی که کلیدواژه

ها شناسایی گردیدند. سپس با استفاده از روش تجربی، چگونگی تاثیر این سازي فراداده پیادهصفحه) بر 

که  نتایج بیانگر آن بود. وب در فهرست نتایج یک موتور کاوش آزمایش شدندعوامل بر پیدایی صفحات 

؛ منطقه (یا عنصر) موضوع فراداده نقشی استفراداده مکانیزمی مناسب براي بهبود پیدایی صفحات وب 

هاي استخراج شده از خود کند و کلیدواژهاي بازي میسایر مناطق یا عناصر فراداده هنسبت بتري را  مهم

  . )b2005(ژانگ و دیمیتروف،  باشندصفحات، بویژه از عنوان و متن کامل، بسیار موثر می

وي تاثیر استفاده از فراداده در یافتن و ریزي کرد.  طرحمشابهی را ) پژوهش 2006محمد (

ي ها وب در موتورهاي کاوش را بررسی نمود. در فاز اول، کاربردپذیري طرحبندي صفحات  رتبه

فاز در و تاثیر اشیاي محتوایی که از لحاظ محتوایی همپوشانی دارند، مورد مطالعه قرار گرفت. و  اي فراداده

دوم، تاثیر افزودن فراداده بر بهبود رتبه صفحات وب مد نظر قرار گرفت. محمد اظهار داشت: 

هسته دوبلین استفاده  اي فرادادهبیش از عناصر ) HTMLگذاري فرامتن ( نشانهي زبان ها چسببرفرا

) بود. هدف 1386مربوط به شریف (پژوهش آخرین  شوند. و فراداده بر بهبود رتبه صفحات موثر است. می

کاوش  بندي صفحات وب توسط سه موتور بر رتبه اي فرادادهتعیین میزان اثربخشی عناصر پژوهش او، 

. این پژوهش با روش تجربی انجام شد، و شامل دو گروه بود "ان اس ام"، و "یاهو"، "گوگل"عمومی 

) از HTMLگذاري فرامتن ( نشانهزبان ي ها برچسبهمیت فرابراي موتورهاي کاوش اگواه و آزمون بود. 

  شود. میلب محسوب از سوي موتورهاي کاوش تق ها عناصر هسته دوبلین بیشتر است. و تکرار کلیدواژه

ي ها برچسب، فراها داشتند. برآیند این پژوهش اي هي رویکرد سوم بیشتر ماهیت مقایسها پژوهش

تر از  ي مرتبط با رویکردهاي اول و دوم، اثر بخشها ) را، همانند پژوهشHTMLگذاري فرامتن ( نشانهزبان 

به عبارت دیگر، نرم افزارهاي  دانست. می -به عنوان طرحی استاندارد–هسته دوبلین  اي فرادادهعناصر 
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استفاده  اي فرادادهو هم عناصر  ها برچسبروبات موتورهاي کاوش در هنگام پویش صفحاتی که هم از فرا

ساز و ، از کاهش تاثیر برخی ها دهند. برخی دیگر از یافته میواکنش نشان  ها برچسبکنند، فقط به فرا می

بر افزایش رتبه اشیاي محتوایی در نتایج  "SEO(1رهاي کاوش (سازي موتو بهینه"ي مربوط به ها کار

  داد. میموتورهاي کاوش خبر 

) همچنان باقی بود. و موتورهاي کاوش وب نیز HTMLگذاري فرامتن ( نشانهي زبان ها محدودیت

بندي خود در جهت بهبود فرایند  رتبهو سازي  نمایهي ها خط مشیبراي تغییر حرکت جدي و مناسبی 

گذاري فرامتن  نشانهدر بستر زبان ي استاندارد ها مبتنی بر طرح اي فرادادهي ها پیشینهسازي و پیدانمایی  هنمای

  دادند. مینشان ن

ي ها و پایگاه اي هبافت کتابخاننظیر فراهم کنندگان خدمات اطالعاتی اصلی و معتبر وب ( 

خود از طریق موتورهاي کاوش وب  پذیري اشیاي محتوایی دسترساطالعاتی) با چالشی جدي در افزایش 

گذاري  نشانهسازي در بستر نحوي زبان  پیادهکه امکان  اي فرادادهي ها از سوي دیگر، طرح. روبرو بودند

گذراندند.  میبه دلیل نقاط ضعف مختلف، دوران انحطاط خود را  ،)مانند هسته دوبلینداشتند (فرامتن 

بود که منشاء تولید  با محیط اطالعاتی جدید یشین نظیر ماركپ اي فرادادهي ها سازگاري طرحعامل دیگر، 

بدیهی  شد. اي هپذیر در محیط شبک دسترسکارآمدتر براي سازماندهی اشیاي محتوایی  اي فرادادهي ها طرح

ي جدید تمایل بیشتري ها است با این تحوالت، فراهم کنندگان خدمات اطالعاتی پیوسته به استفاده از طرح

موتورهاي کاوش با  پذیري میانکنششود که براي بهبود این پرسش مطرح میاکنون ند. داد مینشان 

تمهیداتی چه باید اي هاي فراداده، طراحان و گسترش دهندگان نظاماستاندارد اي فرادادهي ها نظام

  ؟اندیشیدند می

  

  موتورهاي کاوش و واکنش مثبت اي فرادادهي ها پیشینهتغییر بستر نحوي 

پذیر  گسترشگذاري  نشانه) به زبان HTMLگذاري فرامتن ( نشانهستر نحوي زبان گذار از ب

)XML ي ها ، پاسخ گسترش دهندگان طرحاي فرادادهي ها پیشینهسازي  ذخیرهسازي و  پیاده) براي

زبان با موتورهاي کاوش عمومی وب بود.  اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنشي ها به چالش اي فراداده

ها بر روي وب در سال ي براي بازنمود و تبادل دادهد) به عنوان استاندارXMLپذیر ( گسترشذاري گ نشانه

شوند، گذاري می نشانه XMLزبان هایی که در قالب توسعه یافت. دادهتوسط کنسرسیوم وب جهانی  1998

                                                             
1 . Search Engine Optimization (SEO) 
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موجب استقالل  ژگی یآورند. این وبوجود می 1توصیف -هایی ساختارمند تبدیل، و مدارکی خودبه داده

هاي شده، تبادل آنها را میان نظام  2سکوییاز هر پذیر  گسترشگذاري  نشانهزبان  مبتنی بر اشیاي محتوایی

   .بخشد تحقق میهاي اطالعاتی را نظام پذیري میانکنشناهمگن ممکن، و بنابراین 

 آنهاردازش بهتر ، ساختاري سلسله مراتبی است. این ساختار موجب پXML مبتنی بر اشیايساختار 

. سازد میالگوها و فرایندهاي بسیار پیچیده را میسر  و مستندسازي سازي پیادهشده، و از سوي دیگر، 

هاي فعال در حوزه مدیریت هاي منحصر بفرد این زبان، گرایش متخصصان و سازمانها و ویژگیقابلیت

باعث  XMLهاي این حوزه در قالب طرح اطالعات را، به پیاده سازي و دوباره قالب بندي استانداردها و

و  (طاهري انجام گرفته، دلیلی بر این مدعاستحوزه اي که در این هاي گستردهگردیده است. تالش

  . )1388، دیگران

بنابراین دهد.  میي دیرین حوزه سازماندهی دانش را نوید ها آرمان تحققگفته،  پیشي ها قابلیت

  وجود دارد.  XML در بستر نحوي زبان  اي فرادادهي ها سازي همه انواع طرح پیادهامکان 

گذاري  نشانهزبان در حال حاضر سه رویکرد کلی براي بازیابی اشیاي محتوایی مبتنی بر 

، رویکرد 3ها ي بازیابی اطالعات وجود دارد. رویکرد مبتنی بر پایگاه دادهها نظامدر  )XMLپذیر ( گسترش

، اشیاي پذیر  گسترشگذاري  نشانهزبان اشیاي مبتنی بر . 5ویکرد دو وجهی، و ر4مبتنی بر بازیابی اطالعات

گذاري چندین روش وجود  نشانهي ها برچسببراي پرداختن به  .شوند میگذاري اضافی قمداد  نشانهمتنی با 

باشد، و زیان آن از دست هاست. مزیت این روش، سادگی آن میدارد. یک روش، حذف همه برچسب

. روش دیگر، استخراج اطالعات ساختاري و بافتی از اشیاي است کاهش کارآیی بازیابی و دادن اطالعات

ها به سازي برچسب نمایهتر، سازي است. روش جامع نمایهبراي  XMLمحتوایی (داده و فراداده) مبتنی بر 

   ).2000، و دیگران اي است (لوكعنوان اصطالحات نمایه

و موتورهاي کاوش وب، به  اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنشي حوزه ها جدیدترین پژوهش

 )XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهزبان مبتنی بر  اي فرادادهي ها پیشینهبندي  رتبهسازي و  نمایهبررسی 

هسته دوبلین و  اي فرادادهبندي اشیاي محتوایی حاوي عناصر  رتبهسازي و  نمایهپرداختند. بررسی تطبیقی 

پییشینه  100) بود. وي الف1387( ورهاي کاوش عمومی، موضوع پژوهش طاهريتوسط موت 21مارك 

                                                             
1 . Self-description  
2 . platform 
3 . Database-based approach  
4 . Retrieval-based approach 
5 . Hybrid approach  
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زبان هسته دوبلین در بستر نحوي  اي فراداده، و طرح  21مارك  اي فرادادهمبتنی بر قالب  اي فراداده

اشیاي تولید شده بر روي دو ي الکترونیکی مرتبط جاسازي نمود. ها را در کتابپذیر  گسترشگذاري  نشانه

. نتایج شدندسپس به موتورهاي کاوش گوگل و یاهو معرفی منتشر، و در محیطی ایستا ه فرعی حوز

منتشر شده توسط  اي فرادادهي ها پیشینهمربوط به  اي فرادادهي همه عناصر ها ارزش ،پژوهش نشان داد

یاي محتوایی بندي اش رتبهتفاوت معناداري میان اند. اما  شدهسازي  نمایهموتورهاي کاوش مورد مطالعه 

بررسی ). الف1387، (طاهري و هسته دوبلین نسبت به یکدیگر مشاهده نشد  21مبتنی بر دو طرح مارك 

، 21ي فراداده مبتنی بر مارك ها پیشینهبه عنوان بستر نحوي، و مطالعه پذیر  گسترشگذاري  نشانهزبان 

)، و آقاعابدي 1391( و دیگران طباطباییپس از طاهري، ) بود. الف1387ي پژوهش طاهري ( ها نوآوري

ریزي کردند.  طرح)، دو پژوهش دیگر را الف1387پیشنهادهاي پژوهشی طاهري () بر اساس 1389(

منتشر  1را در محیطی پویا )الف1387(طاهري ) جامعه پژوهشی شبیه پژوهش 1391( و دیگران طباطبایی

حاکی از آن بود، موتور کاوش  ها داد. یافتهنموده، واکنش موتورهاي کاوش به آنها را مورد ارزیابی قرار 

گذاري  نشانهزبان ي الکترونی مبتنی بر ها جاسازي شده در کتاب اي فرادادهي ها پیشینهگوگل، 

کند، اما موتور کاوش یاهو عملکرد  میسازي  نمایهي پویا را نیز ها موجود در محیط )XMLپذیر ( گسترش

کرد استفاده از فراداده را در پژوهش خود نسبت به طاهري ( ) روی1389آقاعابدي (مثبتی نشان نداد. 

گذاري  نشانهزبان مبتنی بر  اي فرادادهي ها پیشینهتغییر داد. وي  )1391( و دیگران ) و طباطباییالف1387

را مجزا بر روي وب سایت منتشر ساخت. نتایج پژوهش او با نتایج پژوهش طاهري پذیر  گسترش

بدین معنی که همه موتورهاي کاوش مورد مطالعه (گوگل و یاهو) نسبت به هر بود.  یکسان) الف1387(

  دو رویکرد استفاده از فراداده (جاسازي و پیوند) عملکرد مثبتی نشان دادند. 

پذیر  گسترشگذاري  زبان نشانههر سه پژوهش مرتبط با رویکرد چهارم، اثربخشی بستر نحوي 

)XML(  ي استاندارد را تایید ها طرح اي فرادادهي ها پیشینهو پیدانمایی ي، پذیر بازیابیدر افزایش سطح

موجب شد، هر سه پژوهش بتوانند دو طرح  )XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهزبان ي ها ویژگیکردند. 

  پرکاربرد را با یکدیگر مقایسه نمایند. اي فراداده

کرد استفاده از فراداده در هر دو رویي رویکردهاي پیشین عملی نبود. ها این امکان در پژوهش 

نکات قابل توجه درباره این سازماندهی اشیاي محتوایی، و هر دو محیط ایستا و پویا مد نظر قرار گرفت. 

به شکلی  اند همرتبط بودبا یکدیگر ، ه است،سه پژوهش آن است که هر سه پژوهش در ایران انجام گرفت

                                                             
1 . Dynamic environment 
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به نظر . ه استتلف یک موضوع مورد پژوهش قرار گرفتي مخها جنبه و نددش میکه ادامه یکدیگر قلمداد 

  ها از اعتبار مناسبی برخوردار باشند. هاي این پژوهش رسد یافته می

، اي فرادادهي ها پیشینه) به عنوان بستر نحوي XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهاستفاده از زبان  

(طاهري و  دهد میرا افزایش  و موتورهاي کاوش عمومی وب اي فرادادهي ها نظام پذیري میانکنش

پذیري اشیاي محتوایی از طربق ابزارهاي  دسترس. بنابراین توجه به این مهم، افزایش سطح )1388دیگران، 

در سازي اشیاي محتوایی  نمایهموتورهاي کاوش براي پرکاربرد وب را در پی خواهد داشت. با این وجود، 

به ). 2012اند (طاهري و حریري،  برگزیدهحذف برچسب را پذیر  رویکرد  گسترشگذاري  نشانهزبان قالب 

ي آنها ها شوند، و فقط ارزش میسازي ن نمایه اي هبه عنوان اصطالحات نمای ها برچسبخود عبارت دیگر، 

 XMLپذیر بودن زبان  گسترش، دلیل انتخاب این رویکرد از سوي موتورهاي کاوش. شود میاستخراج 

 -در این زبان وجود ندارد تا به نرم افزارهاي خزنده اي هتعریف شد ي از پیشها برچسباست. یعنی 

ساز موتورهاي کاوش از پیش معرفی شوند. بلکه هر پدیدآورنده حقیقی یا حقوقی در زمان ایجاد  نمایه

  کند. میاشیاي محتوایی مبتنی بر آن زبان، آنها را طراحی 

رساند. به بیان ساده،  میرا به حداقل نعطف مندي از ساختار سلسله مراتبی و م بهرهاین مسئله،  

) از سوي موتورهاي XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهزبان  کمترین پردازش بر اشیاي محتوایی مبتنی بر

یابد. راهکار حوزه  میبنابراین کارایی فرایند بازیابی در این موتورها کاهش . پذیرد میکاوش وب انجام 

    مشکل چیست؟ین اسازماندهی دانش براي عبور از 

  

  گیري نتیجه

براي ) HTMLگذاري فرامتن ( نشانهناکارآمدي بستر نحوي زبان همان طور که پیشتر گفته شد، 

، ها برچسبو فرا ها برچسباستاندارد به دلیل محدودیت تعداد  اي فرادادهي ها سازي عناصر طرح ذخیره

مایه ساز موتورهاي کاوش به ن -کارکرد صرفا نمایشی و واکنش منفی نرم افزارهاي خزنده

به  اي فرادادهي ها ي آن زبان، موجب گرایش گسترش دهندگان طرحها برچسبیی غیر فراها برچسبفرا

) به عنوان بستر نحوي XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهجایگزینی زبان شد.  ها تغییر بستر نحوي فراداده

  طرف نمود. ي بستر پیشین را برها بود که محدودیتراهبردي اقدامی 

، افزایش اي فرادادهي ها سازي انواع طرح پیادهسازي و  ذخیرهبستر جدید عالوه بر امکان  

ي ها بنابراین امکان مقایسه طرحي فراداده و موتورهاي کاوش را در پی داشت. ها نظام پذیري میانکنش

رویکرد پیوند، و برقراري ارتباطات بر اساس  اي فرادادهي ها پیشینهقابلیت تولید استاندارد نیز به وجود آمد. 
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به نو به خود، باعث افزایش کاربردپذیري  ، کهرا فراهم نمودمند با اشیاي محتوایی مرتبط  نظاممعنادار و 

 -اي هي رایانها بویژه فهرست - اي هي اطالعاتی کتابخانها ) در محیطXMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهزبان 

 .شود میبر ي اطالعات علمی معتها و پایگاه

توان هم در  می) را XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهاشیاي محتوایی (داده و فراداده) مبتنی بر زبان 

) نیز XMLپذیر ( گسترشگذاري  نشانهي پویا منتشر نمود. این ویژگی زبان ها ي ایستا و هم محیطها محیط

  کند.  میارزش افزوده تولید  ،براي بافت فراداده

مینه براي بهبود فرایند بازیابی در محیط موتورهاي کاوش فراهم شده است. از سوي دیگر، ز

توان درون اشیاي  میرا  -)MADSتوصیف مستند( اي فرادادهمانند طرح  -مستند اي فرادادهي ها پیشینه

ده) مرتبط جاسازي نمود، و بدین وسیله جامعیت نظام بازیابی موتورهاي کاوش محتوایی (داده یا فرادا

  . زایش دادافرا 

گذاري  نشانهزبان مندي از  بهرهدو نظام مورد مطالعه با  پذیري میانکنشبهبود  با وجود

، بافت XMLمبتنی بر  یسازي اشیاي محتوای نمایهرویکرد موتورهاي کاوش در ، )XMLپذیر ( گسترش

گذاري  نشانهزبان  مبتنی بر اي فرادادهي ها پیشینهاگر چه فراداده را با چالشی دیگر روبرو کرده است. 

سازي شده، قابل بازیابی هستند، اما سیاست حذف  نمایه) توسط موتورهاي کاوش XMLپذیر ( گسترش

 ییها برچسب از کارایی بازیابی کاسته است. اندیشیدن و طراحی راهکارهایی براي حل این مشکل پژوهش

سازي کنند، امکان  نمایهي آنها ها شرا نیز همانند ارز ها برچسباگر موتورهاي کاوش طلبد.  میجدید را 

  آید.  میدر نظام جستجوي آنها به وجود  1پایه -جستجوهاي عنصر

، و ...) میسر HTML ،PDF ،WORDي ذخیره سازي (ها این ویژگی براي هیچ یک از قالب

 پذیري اشیاي محتوایی وب بگشاید. دسترسرود چنین راهکارهایی افقی جدید را در  میانتظار نیست. 

  دهد: میي مرتبط را به صورت مختصر نشان ها رویکردهاي بیان شده در مقاله و تالش 1جدول شماره 

 

  

  و تاثیر آنها بر سازماندهی اشیاي محتوایی وب پذیري میانکنش. رویکردهاي حوزه 1جدول شماره 

  تورهاي کاوشتاثیر آنها بر سازماندهی اشیاي محتوایی وب و واکنش مو  پذیري میانکنشرویکردهاي حوزه 

ي زبان ها برچسبو فرا  ها برچسب

) و HTMLنشانه گذاري فرامتن (

  موتورهاي کاوش

براي توصیف اشیا  اي فرادادهبه عنوان عناصر  HTMLي ها برچسبو فرا ها برچسبتکیه بر 

(صفحات)؛ واکنش مثبت موتورهاي کاوش به نمایه سازي و پیدانمایی آنها؛ عدم استقبال 

 HTMLي زبان ها ي تمام متن به دلیل محدودیتها و پایگاه اي هاتی کتابخاني اطالعها محیط

                                                             
1 . Element-base 
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  ؛ کارکرد صرفا نمایشی آن زبان؛ و ...)ها برچسبو فرا ها برچسب(معدود بودن 

مبتنی بر  اي فرادادهي ها پیشینه

استاندارد و  اي فرادادهي ها طرح

  موتورهاي کاوش

؛ واکنش منفی HTMLدر زبان  اي فرادادهي ها طرحبرخی از  اي فرادادهي ها پیشینهجاسازي 

و  اي هي اطالعاتی کتابخانها و در نتیجه عدم استقبال محیط؛ ها پیشینهموتورهاي کاوش به آن 

  ي تمام متنها پایگاه

ي ها برچسبرویکرد دو وجهی (فرا 

HTML  و استانداردهاي

  )اي فراداده

ي ها برچسبو فرا ها برچسبو  اي فرادادهدهاي ي فراداده بر اساس برخی استاندارها پیشینهتولید 

HTML  ي استاندارد (اما مثبت به ها پیشینهبه صورت ترکیبی؛ واکنش منفی موتورهاي کاوش به

ي ها ؛ عدم استقبال محیطاي هي مقایسها )؛ انجام پژوهشHTMLي ها برچسبو فرا ها برچسب

  ي تمام متنها و پایگاه اي هاطالعاتی کتابخان

ي ها پیشینهتر نحوي تغییر بس

، و واکنش مثبت اي فراداده

  موتورهاي کاوش

؛ اي فرادادهي ها پیشینهبه عنوان بستر نحوي  )XML(استفاده از زبان نشانه گذاري گسترش پذیر 

؛ ها پیشینه؛ واکنش کامال مثبت موتورهاي کاوش به آن HTMLي زبان ها حذف محدودیت

  ي تمام متنها و پایگاه اي هتابخاني اطالعاتی کها بنابراین استقبال محیط
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