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.( مبتنی بتر رويکترد پیونتد توست      آلپذير )ايکس. ام. گذاری گسترشدر بستر نحوی زبان نشانه 12مارک 

. جامعه پتژوهش را  بودای مقايسه-رويکرد تحیییی روش پژوهش،: وشر انجام شد. موتورهای کاوش وب

 دارای نخستت، . گتروه  دادنتد می. در قالب دو گروه تشکیل آلام.ای مبتنی بر ايکس.فرادادهپیشینه  صديک
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بته   مستتقی   صتورت بته  يادشتده  ستايت وبانتشتار يافتنتد.    http://www.aghaabedi.com سايتوب
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در  12ای هستته دوبیتین و متارک    فتراداده  هایپیشینه عناصرهای ارزشحاکی از آن است که تمامی  هايافته

 هتا یشینهپامکان بازيابی هر يک از موتورهای کاوش گوگل و ياهو نمايه شدند و  توس  .آل.ام بستر ايکس.

آماری تفتاوت   . بر اساس نتايج آزموناست فراه در محی  موتورهای کاوش  هاآنبر اساس ارزش عناصر 

 .آل.ام مبتنی بر ايکس. 12وبیین و مارک ای هسته دهای فرادادهپیشینه بندیو رتبه سازیداری میان نمايهمعنا

ای هتای فتراداده  بستتر نحتوی پیشتینه   : گیهری یجهه نت ای کاوش گوگل و ياهو مشاهده نشد.توس  موتوره
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هتا بتر   ای پیشتینه ای فتراه  نبتود. همینتین ستا تار داده    رادادههای ف.( پیشینهآلبستر نحوی پیشین )اچ.تی.ام.

هتای هستته   از طتر   يتک هتی  ، و از ايتن جنبته   نداشتته  هاآنبندی بر روی رتبه تأثیری. آل.ام اساس ايکس.

 .نشان ندادبرتری  یبر ديگر 12دوبیین و مارک 

، وبوش موتورهای کا، 12مارک  ،پذیرگذاری گسترشزبان نشانه واژگان کلیدی:

 .هسته دوبلین، بندیرتبه و سازینمایه

 مقدمه

هايی درباره اشتیای محتتوايی استت کته امکتان توصتی،، کشت،، دسترستی،         فراداده، داده

 های اط عتاتی محی در ها کارآمدی اين دادهآورد. را فراه  می هاآنبازنمون، و مديريت 

هتای ستا تارمند،   داده عنتوان بته ، و هقرارگرفتهای گوناگونی مورد ارزيابی به شیوهای شبکه

. برای پاستخ  (1992، 2لی-برنرزآيد )مبنای تحقق نسل جديد وب )وب معنايی( به شمار می

اشتیای محتتوايی وب، از زمتان پیتدايش ايتن       دهتی ستازمان تحوالت و نیاز به پتردازش و  به 

ستانداردهای پیشین نیز اند، و ايافته توسعهای گوناگونی ، استانداردهای فرادادهتاکنونشبکه 

انتتد. در ايتتن میتتان، بر تتی از  تم یتتداتی را انديشتتیده ايتتن محتتی ستتازگاری بتتا  بتتا هتتدف

)و  12ای متارک  ای هسته دوبیین و قالب فرادادهای مانند طر  فرادادهاستانداردهای فراداده

و روش فتراداده بته د   کتارگیری بته  آينتد. ها به شمار متی پرکاربردترين ازجمیهمشتقات آن( 

ای در شتی  محتتوايی، و ديگتر،    پذير است: نخست، جاستازی )در(( پیشتینه فتراداده   امکان

هتتای بربستتب عناصتتر بر تتی از . همینتتین نتتامای بتتا شتتی  محتتتوايیپیونتتد پیشتتینه فتتراداده

استانداردها مبتنی بر زبان طبیعی است مانند هسته دوبیین، و بر ی با زبتان طبیعتی همختوانی    

 (.2311)فتاحی و طاهری،  ای مارکالب فرادادهد مانند قنندار

تتترين ابتتزار جستتتجوی محتتتوای وب نتتزد از ستتوی ديگتتر، موتورهتتای کتتاوش محبتتوب

درصتد از زمتانی کته کتاربران صترف جستتجوی        99حتدود   کته نحتوی بته کاربران هستند. 

 .(1992 همکتاران، و  1)بیفتت  کنند، در محی  موتورهای کاوش وب استمحتوای وب می

( هتا آنهتای  کاوش )ست ولت در درک و يتادگیری قابییتت   دپذيری باالی موتورهای کاربر

ای از در برداشتن حج  گستترده که به دلیل محی  راب  کاربر بسیار ساده فراه  شده است، 

                                                      
1. Burners-Lee 

2. Bifet 
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ها در برابر يک در واستت، و  ای، ارائه ف رستی فراوان از پیشینهمحتوای وب در پايگاه داده

ارائه  تدماتی  آيند. داليل اين محبوبیت به شمار می ينترم  ا از روزآمدسازی مداوم محتو

متنوع افزون بر  دمات جستجو و بازيابی اط عات، دلیتل ديگتری بتر افتزايش گترايش بته       

ها و نیز ع قه روزافزون کتاربران وب  اين قابییتاز سوی کاربران است.  هاآنگیری از ب ره

باعتت  اط عتتاتی  تتود در بستتتر ايتتن موتورهتتا  و رفتتن نیازهتتایبتته موتورهتتای کتتاوش وب 

پیوستته، بته    تدمات   دهنتده ارائته و محتتوا  ، اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننتده  گرديده

نشتان دهنتد.    ی بشتمگیر پذيری محتوای  تود از طريتق موتورهتای کتاوش تمتايی     دسترس

 ستند.نی مستثناکنند، از اين قاعده های اط عاتی که از فراداده استفاده میبافت

ای و بتتتدين من تتتور اقتتتدامات متعتتتددی از ستتتوی طراحتتتان استتتتانداردهای فتتتراداده  

در  متثثر پتذيری ايتن دو ابتزار    دهندگان موتورهای کتاوش بترای افتزايش میتانکنش    توسعه

انتتد شتتراي  گتروه نخستتت ستتعی نمتتوده  دسترستی بتته محتتتوای وب صتتورت گرفتتته استتت. 

و کستب   نمايته پتذيری  برای افتزايش  ش دهندگان موتورهای کاواز سوی توسعه شدهاشاره

قترار  رتبه مناسب در نتايج رعايت نمايند، و گروه ديگر نیز در راستای شناستايی و اولويتت   

-افزارهتای  زنتده  اقبتال نترم   .انتد های اشیای محتوايی کوشش نمودهاستخرا( فراداده دادن

 و بتیش  ای پتیش ادههای عناصر فتراد ساز )روبات( موتورهای کاوش به عناصر و ارزشنمايه

گتذاری  از ديگر محتوای يک شی  محتتوايی، و انتختاب بستتر نحتوی جديتد )زبتان نشتانه       

محستوب  اقتدامات   ينتتر م ت  ای از پذير( از سوی طراحان استتانداردهای فتراداده  گسترش

 .شوندمی

گتردد آن استت کته آيتا     ای که اکنون مطر  میمسئیهبیان گرديد،  تریشپ آنیهبر پايه 

ای های فتراداده و ب بود رتبه پیشینه نمايه پذيریباع  افزايش  عمیی طوربه ر بستر نحویتغیی

هتای  توس  موتورهتای کتاوش وب  واهتد شتدت موتورهتای کتاوش وب بگونته پیشتینه        

هتای  و نتوع نتام   دهنتدت آيتا ستا تار   کنند و در نتايج جستجو ارائه میای را نمايه میفراداده

ای مبتنتی بتر زبتان    هتای فتراداده  پیشتینه ابستگی بته زبتان طبیعتی(    و ازلحاظ)بربسب عناصر 

 12پذير که در بر ی از استتانداردها هماننتد هستته دوبیتین و متارک      گذاری گسترشنشانه

در میتان نتتايج جستتجو     هتا آنستازی و جايگتاه )رتبته(    متفاوت است، بر روی شتیوه نمايته  
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 عنتوان بته  ،12ای هسته دوبیین و متارک  ادهاز استانداردهای فراد يککدام استت تأثیرگذار

پتذيری در  دستترس  ازلحتاظ اشتیای محتتوايی    دهتی ستازمان برای  ،هاپرکاربردترين فراداده

پژوهش حاضتر در راستتای پاستخگويی بته     تر هستندت محی  موتورهای کاوش وب مناسب

 ريزی شده است.اين مسئیه طر 

 های پژوهشهدف و پرسش

ای دادههتای فترا  بنتدی پیشتینه  سازی و رتبته نمايه وضعیتتبیین  هدف اصیی پژوهش حاضر،

.( آلپتذير )ايکتس. ام.   گذاری گسترشزبان نشانه در بستر نحوی 12و مارک  هسته دوبیین

بتترای تحقتتق ايتتن هتتدف،  توستت  موتورهتتای کتتاوش وب بتتود.رويکتترد پیونتتد  مبتنتتی بتتر

 های ذيل طراحی شدند:پرسش

در بستتر نحتوی    12ای هسته دوبیین و متارک  های فرادادهسازی پیشینهوضعیت نمايه-2

. مبتنی بر رويکرد پیوند توس  موتورهای کاوش وب )گوگل و ياهو( بگونه آل.ام ايکس.

 استت

 در قالتب ايکتس.   12ای هسته دوبیین و مارک های فرادادهبندی پیشینهوضعیت رتبه -1

 ش وب )گوگل و ياهو( بگونه استت. مبتنی بر رويکرد پیوند توس  موتورهای کاوآل.ام

 در بستتر نحتوی ايکتس.    12هسته دوبیین و مارک  ایفرادادههای از طر  يککدام -3

پتذير در محتی    ای دستترس هتای فتراداده  رويکرد پیونتد بترای تولیتد پیشتینه     مبتنی بر آل.ام

 تر استتموتورهای کاوش وب )گوگل و ياهو( مناسب

 رضیه بود:همینین اين پژوهش دارای يک ف

در  12ای هسته دوبیین و متارک  های فرادادهبندی پیشینهسازی و رتبهنمايه وضعیتمیان 

توست  موتورهتای کتاوش وب تفتاوت      رويکترد پیونتد   مبتنی بتر  آل.ام نحوی ايکس.بستر 

 معناداری وجود دارد.

 های پیشینمروری بر پژوهش

ش وب بتا هتدف ب بتود دسترستی بته      ای و موتورهای کاوهای فرادادهپذيری ن اممیانکنش

هتا( در بازيتابی و   های سا تارمند )فرادادهاشیای محتوايی و استفاده از بستر معناشنا تی داده
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عیتوم رايانته و   متخصصتان  پژوهشتگران و   موردتوجته اشیای محتوايی همواره  پديدار نمايی

ی ستا تارمندی  هتا قابییتت در ايتن حتوزه،    شتده انجامهای در پژوهش بوده است. اط عات

ستاز  افزارهتای نمايته  رفتتار نترم  يابتد، و  ای تبیتور متی  ها و عناصر فرادادهها که در پیشینهداده

در نتتايج   هتا آنهتا و عناصتر و بگتونگی نمتايش     نستبت بته ايتن پیشتینه     موتورهای کاوش

قترار گرفتته    موردمطالعته جستجو، و ارائه پیشن ادها و راهکارهتايی بترای ستازگاری بیشتتر     

در راستتای افتزايش    شتده انجتام هتای  هتای پتژوهش  يافتته  طراحان  دمات وبی نیز از .ستا

 اند.، و به پیروی از آن، کسب رضايت کاربران ن ايی ب ره جستهيادشدهتعامل دو ن ام 

را بته دو گتروه کیتی تقستی  نمتود. مبنتای ايتن         هتا آنتتوان  ها میبا بررسی اين پژوهش

ای و واکتنش موتورهتای کتاوش وب بته ستا تار      های فرادادهبندی بستر نحوی پیشینهگروه

ستازی  نقطه بارز و تفاوتی که در پیاده ينترم  نحوی و معنايی بستر مورد اشاره است. زيرا 

 ورد، به بستر نحوی وابسته است. گتروه  ها و واکنش موتورهای کاوش به بش  میفراداده

موتورهتای کتاوش در    يینما یداپو  سازیيهنما هایهايی بودند که به شیوهنخست، پژوهش

 فرا متنگذاری سازی شده در قالب زبان نشانهای پیادهها و عناصر فرادادهرويارويی با پیشینه

هتای مبتنتی بتر زبتان     هتای فتراداده  پیشینهاند، و گروه ديگر، .( ا تصاص داشتهآل)اچ.تی.ام.

در نتتايج   هتا آن پیتدا نمتايی  و  پتذيری نمايته  .( و آل.ام پذير )ايکتس. گذاری گسترشنشانه

 اند.قرار داده مدن رموتورهای کاوش را  یجستجو

هايی که به مطالعه واکتنش موتورهتای کتاوش وب بته عناصتر و      گروه نخست، پژوهش

ها سه گرايش مشاهده . پردا تند. در اين پژوهشآلای مبتنی بر اچ.تی.ام.های فرادادهپیشینه

بتر   فترا متتن  گتذاری  هتای زبتان نشتانه   ها و فرابربسببربسب یرأثت شود. گرايش اول بهمی

عمتده  توست  موتورهتای کتاوش ارتبتار دارد.     بنتدی اشتیای محتتوايی    بازيابی و رتبهب بود 

دارند  تأکید. آلهای اچ.تی.ام.ها و فرابربسبها بر اثربخشی بربسبهای اين پژوهشيافته

(. الت،  1992، 4و ديمیتتروف  3؛ و ژانت  1994، 1تتوررو -؛ کوئتودو 2991، 2 و برکبیل ترنر)

در توصتی، اشتیای    هتا آنها، ناتوانی ها و فرابربسب، محدود بودن اين بربسبوجودبااين
                                                      
1. Turner & Brackbill 

2. Quevedo-Torrero 

3. Zhang 

4. Dimitroff 
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هتای  هايی بودند که با هتدف پتژوهش  پژوهشدوم،  دهد. گرايشمحتوايی وب را نشان می

شدند امتا جامعته پتژوهش    بندی اشیای محتوايی انجام قبیی يعنی ب بود قابییت بازيابی و رتبه

هتای  طتر  .، عناصتر مبتنتی بتر    آلهتا اچ.تتی.ام.  هتا و فرابربستب  بربستب  جتای بهرا  هاآن

هتا،  داد. بتر پايته نتتايج ايتن پتژوهش     ای استاندارد )مانند هستته دوبیتین( تشتکیل متی    فراداده

 تتأثیری دهند، و اين عناصتر  وب به عناصر جديد واکنش مثبت نشان نمیموتورهای کاوش 

؛ 1999، 2ستوکويتن )بنتدی اشتیای محتتوايی مترتب  ندارنتد      و رتبته  بازيافت پذيریبر روی 

 (.1992، 1صفری

 دو گترايش هتای  های رويکردهتای پتژوهش  ، به دلیل کاستیاستفاده از رويکرد ترکیبی

هتا و  بربستب  یرتتأث هتای گترايش ستوم بتود. بررستی میتزان       مبنای طراحی پژوهش پیشین،

 طتور بته  ای استتاندارد هتای فتراداده  طتر  . و عناصتر مبتنتی بتر    آلام.ی اچ.تی.هافرابربسب

. انجتام گرفتت  هتا  در ايتن پتژوهش  ای مقايسته  صتورت بته هتر يتک    یرتأثهمزمان، و مقايسه 

عمیکتترد ب تتتری را در افتتزايش  درمجمتتوع. آلهتتای اچ.تتتی.ام.هتتا و فرابربستتببربستتب

ای استتاندارد  هتای فتراداده  طتر  پذيری اشیای محتوايی نسبت به عناصر مبتنتی بتر   دسترسی

؛ ژانتتت  و 1994يمیتتتتروف، ؛ ژانتتت  و د1992، 3 و واالستتتکاس هنشتتتاونشتتتان دادنتتتد )

روی عناصتتر  تمرکتتز صتترف بتتر (. 2312؛ شتتري،، 1992، 4متتدا؛ محب 1922ديمیتتتروف،

و  حريتری بتود )  ستوم و  دومهتای گترايش   ای هسته دوبیین ضتع، اصتیی پتژوهش   فراداده

 (.2391 ،همکاران

تتوان در ايتن گتروه جتای داد کته      ديگری را متی هايی ها، پژوهشبر اين گرايش افزون

. در ب بتود قابییتت   آل( اچ.تتی.ام. 2جديتد )  هدر بستتر نحتوی نستخ    2های غنی ردهکارايی 

ای هتای فتراداده  پیشتینه  قترار دادنتد.   موردبررستی اشتیای محتتوايی را    پیدا نمتايی بازيابی و 

هتای  ترد، و ب تاربوب توصتی،     های  رد، قالتب ی دادهبر اساس استانداردها یدشدهتول

و بتا  ستا تارمند   صتورت بهمنبن ) صايص( به دلیل سازگاری باال با موتورهای کاوش وب 

                                                      
1. Sokvitne 

2. Safari 

3. Henshaw & Valauskas 

4. Mohamed 

5. Rich Snippets 
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سا تارمند نیز نمتايش   صورتبهسازی شده، و در ها نمايهاستفاده از بستر معناشنا تی پیشینه

ن استتتانداردهای بتتاز، بتتا   هتتای عناصتتر ايتت  . عناصتتر،  صتتايص، و ارزش شتتوندداده متتی

ای بافت میراث فرهنگی )کتابخانه، موزه، و آرشیو( متفاوت هستند اما استانداردهای فراداده

در توصتی، اشتیای    هتا آن، کارآمدی وجودبااين. کنندکارکردهای مشاب ی را پشتیبانی می

تتری  ايینای بافت میتراث فرهنگتی در ستط  پت    محتوايی وب نسبت به استانداردهای فراداده

 (.1923طاهری و همکاران،) گیردقرار می

ای هتای فتراداده  واکتنش موتورهتای کتاوش وب بته پیشتینه      هتا بتر  ديگر پژوهشگروه 

متمرکتز شتدند.    .(آل.ام )ايکتس.  پتذير گذاری گسترشسازی شده در قالب زبان نشانهپیاده

 . به ايکتس. آللب اچ.تی.ام.ای از قادلیل اين تمرکز، تغییر بستر نحوی استانداردهای فراداده

میتزان ستازگاری   های بستر نحوی پیشین باع  اين تغییر گرديد. بنابراين . بود. کاستیآل.ام

گرفت. آيا بستر نحوی قرار می موردمطالعهبستر نحوی جديد با موتورهای کاوش وب بايد 

موتورهتای  ای توست   هتای فتراداده  پیشتینه  پیتدا نمتايی  و  نمايه پتذيری جديد باع  افزايش 

، ده در شتتی  محتتتوايی )طتتاهریکتتاوش  واهتتد شتتد. استتتفاده از رويکتترد جاستتازی فتترادا

هتای اط عتاتی   های محی واکنش موتورهای کاوش به فراداده ( و2311، حريری، و فتاحی

هتای ايتن   هتا بتود. يافتته   مبنای اجرای اين پژوهش( 2392، همکارانو  باطبائی امیریپويا )ط

هتای  پیشتینه  پیتدا نمتايی  و  نمايه پذيری. بر آل.ام ثبت بستر نحوی ايکس.م یرتأثها، پژوهش

 .دهدپذيری به اشیای محتوايی را نشان میای و به پیروی از آن افزايش دسترسفراداده

فترا  گتذاری  های پژوهش بیانگر آن است که تغییر بستر نحوی از زبان نشتانه مرور پیشینه

پذيری موتورهای کاوش وب ذير موجب ب بود میانکنشپگذاری گسترشبه زبان نشانه متن

 عنتوان بته . آل.ام ، استفاده از فناوری ايکتس. يگردعبارتبهای بوده است. های فرادادهو ن ام

هتتا و مشتتک ت پیشتتین ای، افتتزون بتتر رفتتن کاستتتیهتتای فتترادادهستتازی پیشتتینهبستتتر پیتتاده

ابزارهتای محبتوب وب را افتزايش     پذيری اشیای محتتوايی از طريتق  .، دسترسآلاچ.تی.ام.

قترارداده   موردتوجته  های گتروه دوم در استتفاده از فتراداده   دهد. رويکردی که پژوهشمی

بیشتتر   کته یدرحتال بودند، رويکرد جاسازی )در(( فراداده در شی  محتتوايی مترتب  بتود.    

. بنتابراين جتای   برنتد های اط عاتی از رويکرد پیوند فراداده با شی  محتوايی ب ره میپايگاه
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ستتاز افزارهتای نمايتته  تالی پژوهشتتی کته بتته رويکترد پیونتتد فتراداده برتتردازد، و رفتتار نتترم     

قترار دهتد، محستوس     موردمطالعته های مبتنی بر اين رويکترد را  موتورهای کاوش به پیشینه

 است.

 شناسی پژوهشروش

 دهتی مانستاز بر حل مستئیه   براکه .است کاربردی یپژوهش ،نوع ازن رپژوهش حاضر 

از طريتق ابزارهتای کتاوش عمتومی وب در      هتا آنپتذيری  اشیای محتتوايی وب و دستترس  

استتفاده   بترای اجترا   2مقايسته ای -یییتی حاز رويکترد ت  و ،دارد تأکیتد شراي  واقعی و عمیی 

در بستر ای پیشینه 29ای در قالب دو گروه پیشینه فراداده صديکجامعه پژوهش را . کندیم

 ایفتراداده  بر اساس قالتب  آن پنجاه پیشینه .دادندمیتشکیل پذير ری گسترشگذازبان نشانه

روی  بتر ، و یدشدهتولدوبیین هسته  ایفرادادهديگر بر اساس طر  و پنجاه پیشینه  12مارک 

 ستايت وباز  يادشدهی هاپیشینه .شدند منتشر http://www.aghaabedi.com سايتوب

http://www.archive.org    انتختتابو از مجموعتته منتتابن کتابخانتته ديجیتتتالی کالیفرنیتتا 

در کته بتا استتفاده از امکتان مترور موضتوعی        بتود گرديدند. روش گزينش به اين صتورت  

شتتی   29کتته بتتیش از يکتتی از موضتتوعاتی  ،منتتابن کتابخانتته ديجیتتتالی کالیفرنیتتا مجموعتته

 شتی  کته بترای هتر     1اچ. تی. تی. پتی. اس. و با استفاده از امکان  ،انتخابدارا بود  محتوايی

دو گروه هر منتقل گرديدند.  آن 12های مبتنی بر هسته دوبیین و مارک فراداده ،فراه  شده

 .فنی با يکديگر شراي  يکسانی داشتند ازلحاظها پیشینه

<?xml version="1.0"?><dc 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>The anatomy of 

knowledge: an essay in objective logic /</dc:title><dc:creator> Hooper, Charles 

E. </dc:creator><dc:type>text</dc:type><dc:publisher>London: 

Watts,</dc:publisher><dc:date>1906.</dc:date><dc:language>eng</dc:langua

ge><dc:description>Contents: Introduction--pt.1. The meanings of reality and 

truth--pt.II. The distinctive grounds of the 

sciences.</dc:description><dc:subject>Classification of 

sciences.</dc:subject><dc:subject>Logic.</dc:subject><dc:subject>Knowledge, 

Theory f.</dc:subject></dc> 

 .آل.ام ای مبتنی بر هسته دوبیین در بستر نحوی ايکس.فراداده پیشینهای از يک . نمونه2نمونه 
                                                      
1. Comparative-analitycal Approach 

2. HTTPS 

http://www.aghaabedi.com/
http://www.archive.org/
http://www.archive.org/
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><record 

xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"> 

<leader>00826nam^a2200229Ia^4500</leader><controlfield tag="001"> 

GLAD235110-B</controlfield><controlfield 

tag="005">20060401233913.0</controlfield><controlfield 

tag="008">850425s1906 enka 000 0 eng d</controlfield><datafield tag="035" 

ind1=" " ind2=" "><subfield 

code="a">ocm12210623</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " 

ind2=" "><subfield code="a">AAM</subfield><subfield 

code="c">AAM</subfield> <subfield 

code="d">CUY</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2=" 

"><subfield code="a">BD241</subfield><subfield code="b">.H7</subfield> 

</datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield 

code="a">Hooper, Charles E.</subfield></datafield><datafield tag="245" 

ind1="1" ind2="4"> <subfield code="a">The anatomy of 

knowledge:</subfield><subfield code="b">an essay in objective logic 

/</subfield><subfield code="c">by Charles E. 

Hooper.</subfield></datafield><datafield tag="260" ind1=" " ind2=" 

"><subfield code="a">London:</subfield><subfield 

code="b">Watts,</subfield><subfield 

code="c">1906.</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" 

"> <subfield code="a">226 p.:</subfield><subfield code="b">ill.;</subfield> 

<subfield code="c">21 cm.</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" 

" ind2=" "><subfield code="a">t.p.: issued for the Rationalist Press 

Association, Limited.</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" 

ind2=" "> <subfield code="a">Contents: Introduction--pt.1. The meanings of 

reality and truth--pt.II. The distinctive grounds of the 

sciences.</subfield></datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"> 

<subfield code="a">Classification of sciences.</subfield></datafield><datafield 

tag="650" ind1=" " ind2="0"> <subfield 

code="a">Logic.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " 

ind2="0"><subfield code="a">Knowledge, Theory of.</subfield></datafield> 

<datafield tag="852" ind1=" " ind2=" "><subfield 

code="a">GLAD</subfield> <subfield code="b">NRLF</subfield><subfield 

code="h">Q177</subfield> <subfield code="i">.H56</subfield><subfield 

code="p">$B 279 041</subfield> </datafield><datafield tag="901" ind1=" " 

ind2=" "><subfield code="a">GLAD</subfield><subfield 

code="b">235110</subfield></datafield></record> 

 .آل.ام در بستر نحوی ایکس. 12ای مبتنی بر مارک ای از یک پیشینه فراداده. نمونه1نمونه 

 بخشتی از جامعته پتژوهش انتختاب شتدند.      عنوانبهموتورهای کاوش گوگل و ياهو نیز 

و  2يی مانند سترچ انجتین واچ  هاارزيابی و گزينش موتورهای کاوش از طريق بررسی سايت

                                                      
1. Search Engine Watch 



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

ل،
 او

ال
س

 
ره 

شما
3، 

ان
ست

تاب
94

 

45 

هتا بتر روی آن منتشتر شتده،     ی کته پیشتینه  ستايت وبسترس  انجتام شتد.    2سرچ انجتین گايتد  

 Webmaster tools، از طريق ابزار XML sitemapمستقی  و با استفاده از امکان  صورتبه

هتا از روش مشتاهده   برای گردآوری دادهبه موتورهای کاوش گوگل و ياهو معرفی شدند. 

 12بیتین و متارک   ای دودادههای فترا بندی پیشینهسازی و رتبه. نمايهاستفاده شد شدهیطراح

ها ستیاهه  آوری داده. ابزار گردبودندهای مورد مشاهده مقوله وب های کاوشتوس  موتور

. هتای پتژوهش طراحتی شتد    متناسب با پرسشکه توس  پژوهشگر بود  شدهیطراحوارسی 

 استفاده شد:زير جستجوی راهبرد  های سیاهه وارسی ازبرای تعیین ارزش
“keyword” or “keyphrase” site:aghaabedi.com 

رت بتر استاس آمتار توصتیفی و استتنباطی صتو       شتده یگردآورهای داده وتحییليهتجز

، از جتدول )آمتار   هتای پتژوهش  پرستش  هتای مربتور بته   داده وتحییتل يته تجزگرفت. برای 

افتتزار ويتنتتی در قالتتب نتترم  -توصتتیفی( و ستتنجش فرضتتیه پتتژوهش از آزمتتون يتتو متتان    

 استفاده شد. 13اس.پی.اس.اس. نسخه 

 های پژوهشیافته

برای پاسخ  نمود. طراحیپژوهش حاضر برای نیل به اهداف  ود، سه پرسش و يک فرضیه 

 پاسخ پرسش ستوم از برآينتد پاستخ   طراحی شدند.  1و  2های اول و دوم، جداول به پرسش

ويتنتی بترای ستنجش تن تا     -نتیجته آزمتون يتو متان    آيد. های اول و دوم به دست میپرسش

هتای پتژوهش   بترای پاستخ بته پرستش     شدهیگردآورهای دادهفرضیه پژوهش استفاده شد. 

بتود، و   دسترسقابلدر محی  وب  سال يکبه مدت  موردمطالعه سايتوبتصادفی بودند. 

 ها برای اطمینان سه ماه به طول انجامید.فرايند گردآوری داده

ای هستته دوبیتین و متارک    های فتراداده سازی پیشینهوضعیت نمايهپرسش اول پژوهش: 

ش وب . مبتنتی بتر رويکترد پیونتد توست  موتورهتای کتاو       آل.ام ايکس. بستر نحویدر  12

 )گوگل و ياهو( بگونه استت

                                                      
1. Search Engine Guide 
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 در بستر ایکس. 12ای هسته دوبلین و مارک های عناصر فرادادهسازی ارزشوضعیت نمایه .2جدول 

 . توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهوآل.ام

(و ياهو در گوگلای )طر  فراداده سايتوب  هاتعداد پیشینه  سازیدرصد نمايه   

aghaabedi.com 29 299% مارک  

aghaabedi.com 29 299% هسته دوبیین  

هتای  های عناصر تمامی پیشتینه ، ارزششودمشاهده می 2که در جدول شماره  طورهمان

گتتذاری کتته در قالتتب زبتتان نشتتانه   موردمطالعتته 12ای هستتته دوبیتتین و متتارک  فتتراداده

طراحتی   سازی شده، و بر مبنای رويکرد پیوند فراداده بتا شتی  محتتوايی   پذير پیادهگسترش

هتای  سازی شتدند، و پیشتینه  گرديده بودند، توس  هر دو موتور کاوش گوگل و ياهو نمايه

بر اساس محتتوای هتر يتک از عناصتر در محتی  موتورهتای کتاوش قابتل بازيتابی           يادشده

 هستند.

 12ای هسته دوبیین و متارک  های فرادادهپیشینه بندیرتبهوضعیت پرسش دوم پژوهش: 

. مبتنی بر رويکترد پیونتد توست  موتورهتای کتاوش وب )گوگتل و       آل.ام در قالب ايکس.

 ياهو( بگونه استت
. آل.ام در بستر ایکس. 12ای هسته دوبلین و مارک فرادادههای پیشینه بندیرتبهوضعیت . 1جدول 

 موتورهای کاوش گوگل و یاهو نسبت به یکدیگر در
(در گوگل و ياهوای )طر  فراداده سايتوب  هانهیتعداد پیش  اندرفتههايی که باال قرار گتعداد پیشینه   

 aghaabedi.com 29 12 مارک

 aghaabedi.com 29 12 هسته دوبیین

های هسته دوبیین که در نتتايج  تعداد پیشینه بیانگر آن است که 1های جدول شماره داده

 پیشتینه،  12اند شتهاند، يعنی رتبه باالتری داقرار گرفته 12های مارک جستجو پیش از پیشینه

رتبته   ،يگتر دعبتارت بته انتد.  پیشینه بوده 12که وضعیتی مشابه،  12های مارک و تعداد پیشینه

در ف رست نتايج موتورهای کاوش گوگل و ياهو يکستان   موردمطالعهای های فرادادهپیشینه

د، و بتدون  انت ها قائل نشتده ای اين پیشینهاولويتی بر گوگل و ياهوو موتورهای کاوش ، بوده

 اند.را در نتايج جستجو پديدار نموده هاآنهای  اص هر يک، توجه به ويژگی
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در  12هستته دوبیتین و متارک     ایفتراداده هتای  از طر  يککدامپرسش سوم پژوهش: 

ای هتتای فتترادادهرويکتترد پیونتتد بتترای تولیتتد پیشتتینه مبتنتتی بتتر آل.ام بستتتر نحتتوی ايکتتس.

 تر استتکاوش وب )گوگل و ياهو( مناسب پذير در محی  موتورهایدسترس

هتای اول و دوم  پاسخ پرسش سوم پژوهش، برآيند پاسخ پرسشقب ً گفته شد،  کهبنان

ای هستته دوبیتین و   هتای فتراداده  تمامی عناصر پیشتینه نشان داد،  1و  2است. جداول شماره 

بودنتد، توست    . که بتر پايته رويکترد پیونتد طراحتی شتده       آل.ام در بستر ايکس. 12مارک 

هتای هتر استتاندارد    رهای کاوش وب نمايه شده، و تعداد پیشتینه ساز موتوافزارهای نمايهنرم

های استاندارد ديگتر بته دستت آورده بتود، يکستان بودنتد.       که رتبه باالتری نسبت به پیشینه

راين از دو استاندارد رتبه ب تری در نتايج بته دستت نیتاورده بتود. بنتاب      يکهی که بدين معنا 

حتاکی از آن استت کته استتانداردهای      آمدهدستبهها و عدم تفاوت میان نتايج دادهتحییل 

پتذيری در محتی  موتورهتای کتاوش وب بتر      دستترس  ازلحتاظ  12هسته دوبیین و متارک  

 پذيری مناسب هستند.از جنبه دسترس استاندارديکديگر برتری ندارند، و هر دو 

هتا، يتک فرضتیه داشتت. بترای      پرستش فتزون بتر   اين پتژوهش ا  :فرضیه پژوهشآزمون 

ستازی و  وضتعیت نمايته  تعیتین تفتاوت میتان     من تور بته آزمون فرضیه از آمتار استتنباطی، و   

توست  موتورهتای کتاوش وب،     12ای هسته دوبیتین و متارک   های فرادادهبندی پیشینهرتبه

ايتن   کارگیریبهیل ويتنی استفاده شد. دل-های مشابه، از آزمون يو مانهمانند ديگر پژوهش

 های مربور به نتايج موتورهای کاوش است.ای بودن دادهآزمون، ويژگی رتبه

ای هسته دوبیتین  های فرادادهبندی پیشینهسازی و رتبهمیان وضعیت نمايه فرضیه پژوهش:

توس  موتورهتای کتاوش    رويکرد پیوند مبتنی بر آل.ام نحوی ايکس.در بستر  12و مارک 

 اداری وجود دارد.وب تفاوت معن

 استت برابتر بتا يتک    کته   آمتده دستبه ρبر مبنای و  است، α= %2 ،اجراشده در آزمون

(2=ρ آزمون تفاوت ،) هتای  بنتدی پیشتینه  ستازی و رتبته  وضتعیت نمايته  میتان  را  داریمعنتی

 دهد.توس  موتورهای کاوش وب نشان نمی 12ای هسته دوبیین و مارک فراداده
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Test Statistics 

F  

1250.000 

2525.000 

.000 

1.000 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable:Metadata 

b. SE= Google & Yahoo 

پیشتینه   12ای هستته دوبیتین و   پیشینه فتراداده  12کاوش گوگل و ياهو،  موتور هر دو در

د پیونتد طراحتی شتده بودنتد،     . که بر اساس رويکتر آل.ام در بستر نحوی ايکس. 12مارک 

های با رتبته  نسبت به يکديگر رتبه ب تری کسب نموده بودند. با توجه به تعداد يکسان پیشینه

ای هستته  هتای فتراداده  بنتدی پیشتینه  سازی و رتبهوضعیت نمايهباالتر، تفاوت معناداری میان 

 توس  موتورهای کاوش وب وجود ندارد. 12دوبیین و مارک 

 گیریبحث و نتیجه

در فراينتد پتژوهش نشتان داد، تغییتر بستتر نحتوی        شتده یگتردآور هتای  که داده طورهمان

 پتذير )ايکتس.  گذاری گستترش در قالب زبان نشانه هاآنسازی ای و پیادههای فرادادهپیشینه

تترين ابزارهتای   پذيری به اشیای محتوايی در محی  محبوبموجب افزايش دسترس.( آل.ام

ای توستت  هتتای تمتتامی عناصتتر فتتراداده شتتدن ارزش يرپتتذ يتتهنماد. گتتردکتتاوش وب متتی

ای و های فرادادهپذيری ن امساز موتورهای کاوش، بیانگر ب بود میانکنشافزارهای نمايهنرم

، موتورهتای کتاوش وب نقتش يتک دروازه     يگتر دعبارتبهابزارهای کاوش عمومی است. 

ايتن   یسوبهتی ايفا  واهند نمود، و کاربران را ها و مراکز اط عااط عاتی را برای کتابخانه

ای هتای فتراداده  های عناصر پیشینهشدن ارزش کنند. نمايههای ارزشمند هدايت میمجموعه

گتذاری  سازگاری باالی زبان نشانه يددهندهنو، توس  پرکاربردترين موتورهای کاوش وب

هتای موتورهتای کتاوش    اتروبت  کته آننکته م ت  ديگتر    ست.اين موتورهاپذير با گسترش

ستاده   در تتی . با سا تار مسط  يتا  آل.ام ای مبتنی بر ايکس.های فرادادهتفاوتی میان پیشینه

شتوند، و  )مانند قالب مارک( قائتل نمتی   در تی  انوادگیو با سا تار  )مانند هسته دوبیین(

ستازی  همشتی و شتیوه نمايت    ت  کننتد. همینتین   متی  ستازی نمايه شکليکهر دو نوع را به 
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مبتنی بر زبان طبیعتی و غیتر    بربسب هانامای با های فرادادهموتورهای کاوش نسبت به طر 

 زبان طبیعی يکسان است.

هتای  های پژوهش حاکی از آن است کته تفتاوت ستا تاری پیشتینه    يافتهاز سوی ديگر، 

بتر روی   ثیریتأبا زبان طبیعی  هاآنهای بربسب ای و همخوانی و عدم همخوانی نامفراداده

ها در ف رست نتايج جستجوی موتورهای کاوش ندارد، و موتورهتای کتاوش بته    رتبه پیشینه

ای اهمیت و جايگاه ب تتری ا تصتاص ندادنتد.    از استانداردهای فراداده يکهی های پیشینه

. بته دلیتل   آل.ام رسد که موتورهای کاوش بترای اشتیای مبتنتی بتر ايکتس.     بنین به ن ر می

 دهنتده توستعه ر بودن اين قالب و امکان تعري، هر نام بربسب دلختواه توست    پذيگسترش

بار  12، شدهیگردآورهای اند. بر پايه دادهطراحی نکرده ایيزکنندهمتماهای آن، الگوريت 

در نتايج باالتر قرار  12ای مارک های فرادادهپیشینه 12ای هسته دوبیین و های فرادادهپیشینه

 گرفتند.

هتای  هتای پیشتینی کته بته کارآمتدی عناصتر و پیشتینه       هتای پتژوهش  ه با يافتته ايسدر مق

پتذيری اشتیای محتتوايی    در بازيابی و دستترس  فرا متنگذاری ای مبتنی بر زبان نشانهفراداده

 ای قالتب ايکتس.  هتای فتراداده  ستازی پیشتینه  پردا ته بودند، پژوهش حاضر نشان داد، پیاده

بازيافتت  و به پیروی از آن، افزايش دسترسی و  يادشدههای پیشینه نمايه پذيری. ب بود آل.ام

هتای پتژوهش در ارتبتار بتا     نقطه مثبت يافته واهد داشت.  بر اشیای محتوايی را در پذيری

ار قتر  موردمطالعته . را آلهتای اچ.تتی.ام.  ها و فرابربسبهايی که بربسبهای پژوهشيافته

 1992؛ و ژانت  و ديمیتتروف،   1994تتوررو،  -ئتودو ؛ کو2991ترنر و برکبیل، ) داده بودند

 هتای مبتنتی بتر ايکتس.    تتر پیشتینه  ، تنوع، غنا، سا تارمندی، و بستر معناشتنا تی قتوی  (ال،

ای های فتراداده های متمرکز بر روی پیشینهها نسبت به پژوهش. بود. مزيت ديگر يافتهآل.ام

اين بود  فرا متنگذاری لب زبان نشانهای و در قاطراحی شده بر اساس استانداردهای فراداده

هتای  واکنش موتورهای کاوش به عناصر اين گتروه، واکتنش در متورد پیشتینه     بر  فکه 

 .(1992؛ صفری، 1999سوکويتن، )مثبت بود ای عضو جامعه پژوهش حاضر فراداده

 نمايته پتذيری  مربتور بته رويکترد ترکیبتی، يعنتی مقايسته        هتای و در  صوص پژوهش

ای های مبتنتی بتر استتانداردهای فتراداده    . و پیشینهآلهای اچ.تی.ام.و فرابربسب هابربسب
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هنشتاو و واالستکاس،   )دادنتد  هتا را نشتان متی   هتا و فرابربستب  که اثربخشی بیشتر بربستب 

؛ شتري،،  1992؛ محمتد،  ب 1992؛ ژان  و ديمیتروف، 1994؛ ژان  و ديمیتروف، 1992

 ای در قالتب ايکتس.  هتای فتراداده  هتای بیشتتر پیشتینه   ، نتايج اين پژوهش، بر قابییتت (2312

 نمود.می تأکید. آلهای اچ.تی.ام.ها و فرابربسب. بر بربسبآل.ام

( و طباطبتائی  2311های طتاهری، حريتری، و فتتاحی )   اما نتايج پژوهش با نتايج پژوهش

ريتری،  نتايج پژوهش طتاهری، ح  همان( مشابه بود. بدين معنی که 2392) همکارانامیری و 

جاسازی )در(( را  کارگیریبهای با رويکرد های فراداده( که بررسی پیشینه2311و فتاحی )

هتای موجتود   که پیشتینه  (2392) و همکاران با نتايج پژوهش طباطبائی امیری وانجام دادند، 

 پتذير ب بتود  گتذاری گستترش  زبتان نشتانه   های اط عاتی پويا را بررسی کرده بود،در محی 

همینتین در هتر سته پتژوهش،     هتا را در پتی داشتت.    بندی پیشینهسازی و رتبهنمايه وضعیت

ها رويکرد حذف بربستب را  سازی عناصر پیشینههای موتورهای کاوش هنگام نمايهروبات

 برگزيدند.

. از ستوی طراحتان   آلای بته ايکتس. ام.   هتای فتراداده  بنابراين تغییر بستر نحتوی پیشتینه  

 یموتورهتا پتذيری  ای اقتدامی مناستب استت، و بته تقويتت میتانکنش      استانداردهای فراداده

هنگتام جستتجو در    کتاربران  صتورت ينبتد ای منجر  واهد شتد.  های فرادادهکاوش و ن ام

هتا و  افزون بر دسترسی به منابن گوناگون وب، به محتوای کتابخانه محی  موتورهای کاوش

 بتتاوجوددار استتت، دستتت يابنتتد.  مراکتتز اط عتتاتی کتته از غنتتا و کیفیتتت بیشتتتر بر تتور   

پذيری موتورهتای کتاوش   دستاوردهای مثبت پژوهش حاضر، هنوز امکان افزايش میانکنش

هتا و مراکتز   ای وجود دارد تا بر مزايتای دسترستی بته محتتوای کتابخانته     های فرادادهو ن ام

ارهتای  افزنترم  ازآنجاکته اط عاتی از طريتق موتورهتای متذکور بیافزايتد. در همتین راستتا،       

ای از رويکترد حتذف   سازی عناصر فتراداده ساز موتورهای کاوش هنگام نمايهنمايه- زنده

ستازی  رود اجرای پژوهشی بر روی بررسی امکان نمايته کنند، گمان میبربسب استفاده می

 ای مفید باشد.های بربسب عناصر فرادادهنام پیدا نمايیو 
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