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 ٩٥ / وب ساختواره و خزنده __________________________________________

 

 

 خزنده و ساختواره وب
 ١ارسطوپورشعله 

 
 ده يچک

ايـن سـاختار    . وب به عنوان بستر فعاليت موتورهـای جـستجو، سـاختاری نمـوداری دارد             
مقالـه  . سـازد  ها در موتورهای جستجو را به روشهايی منطبق بر خـود محـدود مـی          حرکت خزنده 

ليت نمايه سازها در موتورهای ها و فعا حاضر، به بررسی تأثير ساختار وب بر چگونگی حرکت خزنده
دار و فراينـد کـار خزنـده،          پس از بحثی مقدماتی در باب نمودارهای جهـت        . جستجو می پردازد  

»  شروعـتوزيع «، » شروع ـعمق«حرکت خزنده در سطح وب شامل حرکت  روشهای ترين عمده
يـابی از    سازه و چگونگی تشکيل درختهایيابی سازه مطرح شده و سپس واحد » شروعـبهترين  «و 

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفتHTMLقالب 
ها، حرکت عمـق ـ شـروع، حرکـت توزيـع ـ        ساختار نموداری وب، خزنده: ها کليدواژه

 سازی وب شروع، حرکت بهترين ـ  شروع، نمايه
 
 مقدمه

از يـ ک نيـ ی بـه  يک برای پاسخگويم از مدارک است که هر      ياي عظ   وب، مجموعه 
م صـفحات و اطالعـات    يحجـم عظـ   . ده اسـت  يـ نترنـت منتـشر گرد    يبستر ا جاد و در    يبالقوه ا 

ن يـ ای از ا ی جهـت سـازماندهِی دسـت كـم گوشـه     يموجود در وب و لـزوم وجـود ابزارهـا       
نکه موتورهـای جـستجو بـا    يت مورد بحث قرار گرفته است و ا  يمجموعه تاکنون به حد کفا    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رساني دانشگاه فردوسي مشهد  دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع. ١
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 ٢شماره ٩رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٩٦

 

ش گفته هستند، يوای مدارک پ   ابزارهای دسترسی به محت    ترين  عمدههای خود از    يتمام کاست 
ــده م ياصــلی پذ ــه ش ــرفت ــسي ــاربران ايان ب ــی اســت ياری از ک ــا صــفحه  يليوب، م. نترنت ارده
گر مـرتبط مـی سـازد و از آنجـا کـه      يکـد يق شـبکه ای از اتـصالها بـا         يکی را از طر   يالکترون

ا چگونگی برقراری يتی بر چگونگی نشر صفحات، قالب انتشار، و    يچ محدود يساختار آن ه  
ن يـ امـا ا . افتـه اسـت  يری يد، گـسترش چـشمگ   ينما  صالها و تعداد صفحات وب اعمال نمی      ات

انگر وجـود  يـ اری از پژوهشها بيبس. ست که وب بدون ساختار استين معنا ن يمسئله هرگز بد  
 .روابطی مشخص و منطقی در ساختار وب هستند

 (Barabasi & Albert, ١٩٩٩; Kleinberg etal., ١٩٩٩; Albert etal., ١٩٩٩). 
فصل مشترک آنها . ده انديج متفاوتی رسيقات به نوبه خود به نتا ين تحق يک از ا  يهر  

از ) ١٩٩٩ (١گـران يای کـه آلبـرت و د   ع صفحات وب است بـه گونـه      يمسئله ناهماهنگی توز  
 ٢کننـد در حـالی کـه بـرادر و همکـاران      اد مـی يـ ک شبکه جهـانی کوچـک    يوب به عنوان    

ک هـسته کـه   ين اساس، وب از يبر ا. کنند  ف می يشکل توص ونی  يع وب را پاپ   ي توز (٢٠٠٠)
ع متفـاوتی از  يـ ن اتصالها به آن برقرار شده و دو بال که با توجه به جهت اتصالها، توز    يشتريب

ج يهای انجـام شـده و تمـام نتـا       ه پژوهش يکل. رد، تشكيل شده است   يگ صفحات را در بر می    
با توجه .  است٣نموداری بودن ساختار وبک مسئله را اساس کار خود قرار داده اند و آن  ي

م يک نمـودار عظـ  يـ تـوان بـه صـورت      ن مـی يقيبه دستاوردهای پژوهشها، ساختار وب را به    
ن نمـودار،  يـ در ا. هـا و اتـصالهاي متعـدد اسـت     رندة گـره يم نمود؛ نموداری که در برگ    يترس

 ت مختلف استان صفحاينکهای برقرار شده ميها و اتصالها همان ل صفحات وب همان گره
(Albert et al., ١٩٩٩; Thelwall, ٢٠٠٢; Evans& Walker, ٢٠٠۴; Yu & 
Meng, ٢٠٠۴; Coathy, ٢٠٠۴) .   

ک يـ تـوان آن را بـه صـورت      ست بلکـه مـی  يـ ن وب نـه تنهـا بـدون سـاختار ن    يبنـابرا 
ا ناخواسـته بـر چگــونگی   يـ ن سـاختواره خواسـته   يـ ا. م نمـود يز ترسـ يـ سـاختواره نمـوداری ن  

رگـذار بـوده و در   يسـازی آنهـا توسـط موتورهـای جـستجو تأث       هيـ صفحات و نما  گردآوری  
 .زند زان ربط آنها را رقم میيج جستجو و ميت نتاينها

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Albert etal. 
٢. Broder etal. 
٣. Web's Graph Structure  
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 ٩٧ / وب ساختواره و خزنده __________________________________________

 

 ١دار نمودارهای جهت
 اضـِی  يها و خطوط است کـه آن را بـه صـورت ر    ای از گره نمودار در واقع مجموعه   

G (V, E) هـر  . دهنـد   نشان مـیE ًنمـودار  . کنـد  گر متـصل مـی  يکـد ي دو گـره را بـه    حتمـا
گـر را بـه   يدار، نموداری است که بتوان در آن جهت حرکـت از هـر گـره بـه گـره د              جهت

 . ص داديراحتی تشخ
م، بـرای هـر گـره    يش دهي نماiدار، چنانچه تعداد اتصالها را با  ک نمودار جهت  يدر  

ن يـ در ا. د بـود  برقـرار خواهـ  n) ∈ i,١]که به عنوان گره اصلی در نظر گرفته شـود، رابطـه             
هـای  يژگيگر وياز د. ک گره حرکت خواهد کرد يک از اتصالها تنها به طرف      ي ط، هر يشرا

ها منفرد و بدون اتصال نخواهـد   چ کدام از گره  يدار آن است که ه      ک نمودار جهت  يعمده  
 ).١ر يتصو. (بود

 
 
 
 
 
 

 

 دار ای از يک نمودار جهت نمونه. ١تصوير
 

ا از يـ ن اتـصالها   يـ ا. ز وب دارای تعدادی اتصال اسـت      ان شد که هر صفحه ا     يشتر ب يپ
. ر صفحات به صفحه موردنظر برقـرار شـده اسـت   يا از سا ير صفحات و    ي به سا  ٢صفحه هسته 

ز صـدق  يـ نکهـای آنهـا ن  يش گفتـه، در بـاب صـفحات وب و ل     يهـای پـ   يژگين، تمـام و   يبنابرا
ک نمـودار  يـ  صـورت  ز بـه يـ تـوان وب را ن   نکهـا، مـی  يبا توجه به جهـت برقـراری ل      . کند  می

 .م نموديدار ترس جهت
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Directed Graph  
٢. Seed Page 

A 

C 

B 

F 

E 
D 
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 خزنده
، واحـد  ١ها در موتورهای جستجو دارای چهار بخـش گردآورنـده    تمام خزنده  باًيتقر

گردآورنده تحت نظـارت واحـد کنتـرل، بـه     .  هستند٤ و واحد کار   ٣ابیي  ، واحد سازه  ٢کنترل
. هـا مـی فرسـتد   کنيرفته و مدارک را به واحد جداسازی ل) های مختلف گره(صفحات هسته  

کهای مناسب به واحد کار ارسال شده و در فهرست دستور کار بعدی ينپس از جداسازی، ل  
 و ٥نکهـا ي در واقـع از دو بخـش جداسـازی ل   يـابی   سـازه واحـد   . رنـد يگ گردآورنده قـرار مـی    

 . ل شده استيسازی تشک هينما
ازی اسـت کـه   سـ  هيـ نـد نما ايشود در واقع حاصـل فر  ره می يگاه ذخ يتاً در پا  يآنچه نها 
ف تم موتور جستجو به صورت واژگان و عبـارات مختلـ     يف شده در الگور   يتحت قالب تعر  
 .ک خزنده را نشان می دهدي ساختار ٢ر ي تصو.(٢٠٠٤ ,Cothey)در آمده است 

 
 ساختار خزنده و چهار جزء اصلی آن. ٢ر يتصو

 
 

ز يـ دار اسـت، لـذا خزنـده ن    ن نموداری جهـت شتر اشاره شد که ساختار وب همچو   يپ
ن ييش تعيهای از پ ها و جهتيژگيت از ويای جز تبع    ن ساختواره، چاره  يبرای حرکت روی ا   

تـوان بــه صــورت    دار را مــی از نظـر جبــری، حرکــت روی نمودارهـای جهــت  . شـده نــدارد 
ختاری، ز، بـا توجـه بـه شـباهت سـا     يدر موتورهای جستجو ن   .  ساده کرد  ٦سهای حرکتی يماتر

. ديــنما سه را آسـان مـی  يـ ل و مقايــسها، تحليـ ن ماتريـ اضـی حــاکم بـر ا  ياسـتفاده از قواعـد ر  
 )٣ريتصو(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Fetcher 
٢. Controller  
٣. Parsing Unit 
۴. Workload Unit 
۵. Link Extracting   
۶. Traversal Matrix  

پايگاه 
 نمايه

واحد 
 كار

سازي واحد جدا
 لينكها

  ساز نمايه
 واحد كنترل

 
 گردآورنده

 وب
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 ٩٩ / وب ساختواره و خزنده __________________________________________

 

 
 
 
 

 
 

 های مشخص شده ساختواره نموداری وب و ماتريس حرکتی متناظر با جهت. ٣تصوير
 

ن يا. نکهای وب وجود دارديبه طور کلی، سه روش برای حرکت خزنده در شبکه ل          
 .٣ شروعـن ي، و بهتر٢ شروعـع ي، توز١ شروع ـاز حرکت عمقسه روش عبارتند 

 

  شروعـحرکت عمق 
ک صـفحه را بـه عنـوان صـفحه هـسته بـرای          يـ ن حرکت، واحد کنترل خزنده      يدر ا 

نکهـای  يکـی از ل ينکهـا، واحـد کنتـرل    يپـس از جداسـازی ل  . سـازد  گردآورنده مشخص می 
ند تا زمانی ين فرايا. کند معرفی میخارجی صفحه را انتخاب و گره مقصد را به گردآورنده   

ب حرکـت  يـ به عنوان نمونه، ترت. کند دا میيف شده باشد، ادامه پيکه برای واحد کنترل تعر  
 . خواهد بود٤ر يتم عمق ـ شروع، مانند تصويهای مختلف با الگور گردآورنده به صفحه

 

 
 
 
 
 

 

 يتم عمق ـ شروعصفحه هسته و ترتيب حرکت خزنده با استفاده از الگور. ٤تصوير
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Depth - First 
٢. Breadth - First 
٣. Best - First 

٠ 
٧ 

١ 

٣ 

٢ 

۵ 

۶ 

۴ 

Seed 

٢ ١ 

٣ 

۵ 

۴ 

۶ 

٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ 
١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ 
٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ 
٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ 
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کننـد،   ر صفحات برقـرار مـی   يی به سا  ينکهايهای وب ل     تمام صفحه  باًياز آنجا که تقر   
 قـدر ادامـه    ف شده نباشـد، حرکـت بـه عمـق آن    يچنانچه سطح عمق برای واحد کنترل تعر     

ت يـ فيه موتـور جـستجو را از مطالـب بـی ک    يگاه نمايافت که به مرور زمان، عمالً پا  يخواهد  
شتر موتورهای جستجو، سطح عمق بـرای واحـد کنتـرل    يل، در بين دليبه هم . تخواهد انباش 

ب حرکـت  يـ  باشـد، ترت ٢ف شـده   يـ ، چنانچـه سـطح عمـق تعر       ٤ريدر تصو . شود  ف می يتعر
 .  مورد بررسی قرار نخواهند گرفت٤ و ٣های   صفحه بوده و عمال٧ًو٦، ٥، ٢، ١گردآورنده 

 

 ع ـ شروعيحرکت توز
های هـم عمـق بـا     ه گرهين صفحه هسته، کليينترل پس از تع ن حرکت، واحد ک   يدر ا 

ه صـفحات  يپس از رجوع به کل . کند  ب به گردآورنده معرفی می    ين و به ترت   ييگر را تع  يکدي
به عنـوان  . مشخص شده در آن سطح، واحد کنترل سطح دوم را مورد بررسی قرار می دهد             

ع يتم توزيبا استفاده از الگورب حرکت گردآورنده تحت نظارت واحد کنترل و    ينمونه، ترت 
 . خواهد بود٥ر شماره يـ شروع در صفحه های مختلف مانند تصو

 
 
 
 
 
 

 صفحه هسته و ترتيب حرکت خزنده با استفاده از الگوريتم توزيع ـ شروع. ٥تصوير 
هـای خزنـده در    اری از طراحـان برنامـه  يع ـ شروع مورد عالقه بس يروش حرکت توز

تر از روش  ار سادهيای بس انهيا طراحی و اجرای آن به صورت راموتورهای جستجوست، زير 
ق، به لحاظ محدود بـودن دامنـه   ياست دقين سيي شروع بوده و در صورت تعـ حرکت عمق  

ش يهـوده افـزا  يگـاه موتـور جـستجو ب   ينکهای هر صفحه به عنـوان صـفحه هـسته، حجـم پا      يل
 .(٢٠٠٢ ,.Chakrabarti et al)افتينخواهد 

٠ 
٣ 

١ 

۶ 

۴ 

٢ 

۵ 

٧ 

Seed 

Archive of SID

 www.SID.ir



 
 ١٠١ / وب ساختواره و خزنده __________________________________________

 

ک مطلــب خــاص بپــردازد، بــا توجــه بــه آنکــه  يــ صــفحه هــسته بــه حــال، چنانچــه
کنـد، حرکـت    ا صفحات بعد را دنبـال نمـی      ينکهای موجود در صفحه و      يگردآورنده تمام ل  

 . ابی اطالعات خواهد داشتيت بازيسازی و در نها هيادی بر نمايار زير بسيخزنده تأث
ن يـ  بعـدی و ادامـه ا  نک و رفتن به صـفحه يدر حرکت عمق ـ شروع، با انتخاب هر ل 

بـه صـورت   ) حوزه موضوعی مربوط بـه سـطح عمـق اول حرکـت    (ک مطلب خاص يکار،  
ش واحــد کنتــرل نــسبت بــه حرکــت عمقــی  ياختــصاصی دنبــال شــده و از آنجــا کــه گــرا 

ساز فرسـتاده   هيت صفحاتی که برای نمايشتر از حرکت در سطح است، در نها    يگردآورنده ب 
در حـالی کـه در   . ا موضـوع خواهنـد بـود   يـ ک مطلـب    يـ  اغلب حـول     ،می شوند به احتمال   

ش واحد کنترل به حرکـت در سـطح اسـت و لـذا گردآورنـده      يع ـ شروع گرا يحرکت توز
طی صفحاتی برای ين شرايدر چن. ن شده در سطح سرکشی خواهد کردييهای تع   ابتدا به گره  

 در صـفحه هـسته   مانند آنچه(دی عامتر دارند   يساز ارسال می شوند که در کل د        هيواحد نما 
 که از هر صـفحه برقـرار مـی    يينکهاي لن مسئله، ناشی از آن است که معموالً  يا). آمده است 

 .شوند شوند، به بخشی از مطلب مطرح شده در صفحه هسته مربوط می
ساز خواه نا خواه جزء نگر بـوده و بـا      هيد نما ين، با حرکت از سطح به عمق، د       يبنابرا

تـر   تـر و جـامع   عيای وسـ  ک مطلـب بـا گـستره     يـ زی در حـول     سا  هيد نما يحرکت در سطح د   
 .(٢٠٠٣ ,Herrman) متمرکز خواهد بود

ن روشها برای حرکـت روی  يک از ا ي، استفاده از هر١٩٩٠با توجه به مطالعات دهه    
ت تفاوت چندانی يک، در نهايم صفحات و مطالب هر يساختواره وب با توجه به حجم عظ      

 .ستجوی مختلف در سطح وب نداشتابی بهتر موتورهای جيدر باز
دهای موجـود، روش  يـ ن دو روش و ترديـ ک از ايری در باب انتخاب هر  يگ  ميتصم
 .بود» ن ـ شروعيبهتر«سان قرار داد و آن، حرکت ينو ش پای طراحان و برنامهيسومی را پ

 

 ن ـ شروعيحرکت بهتر
. اوتی داردن در حوزه حرکت خزنده روی ساختواره وب، در واقع معـانی متفـ        يبهتر

ن ـ شروع وجود دارند که بر اساس فرمول محاسبه  يتمهای مختلفی برای حرکت بهتريالگور
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، ١تـوان بـه خزنـده متمرکــز     ن مــیين بـ يـ از ا. ن صـفحه بعـدی، اسـامی متفــاوت دارنـد    يبهتـر 
 .اشاره کرد...  و٣، عنکبوتهای اطالعاتی٢ای جستجوی کوسه
 به عنـوان  ٤"بندی صفحات رتبه"دی همچون بن استهای رتبهين حالت، از س   يتر  در ساده 

ن روش واحد کنترل با توجـه بـه رتبـه هـر صـفحه         يدر ا . شود  ن بودن استفاده می   يار بهتر يمع
 .ر صفحات، گردآورنده را به صفحه بعدی می فرستديان سايم

دآورنده هر صفحه زمانی از ين اصل مبتني است که پدين ـ شروع، بر ا يحرکت بهتر
 Aدآور يـ  از نظـر پد Bکنـد کـه    نـک برقـرار مـی   ي ل(B)گری يه صفحه دب (A)صفحه خود  

از مثبت محـسوب    يک امت ي Bن عملی برای    يبندی صفحات چن    در بحث رتبه  . ارزشمند باشد 
ای اسـت   بندی صفحات در واقع برنامـه      تم رتبه يها الگور   ن، در ساختار خزنده   يبنابرا. شود  می

ن يـ بر ا. سازد ی برقرار شده به آن مشخص مینکهايت نسبی هر صفحه را بر اساس ل       يکه اهم 
کنند در واقـع    شروع استفاده میـن  ي که برای حرکت خود از روش بهترييها ه در خزندهيپا

 :شود روی میياز سه اصل پ
. شتری دارنـد يـ ت بيـ شتری به آنها برقـرار شـده اسـت، اهم      ينکهای ب يصفحاتی که ل   •

 .ا محبوبيت صفحه مذکور در سطح وب استتعداد بيشتر لينکها به نوعی نشانگر شهرت و ي
نکها از صفحات معتبرتری برقرار شـده باشـند، اعتبـار صـفحه مـورد             ين ل يچنانچه ا  •

 .افتيش خواهد يمطالعه افزا
ر صفحات برقرار يی که از صفحه مورد مطالعه به سا    ينکهاياز طرفی، هرچه تعداد ل     •

 .شتر باشد، ارزش آن صفحات کمتر خواهد بوديشود ب می
 نشانگر صفحاتی کـه از  Fu صفحه اصلی، Uها چنانچه  ن اساس، در اکثر خزنده ير ا ب

U   و   ٥نک برقرار شده  ي به آنها ل Bu      نشانگر صفحاتی باشد که به U٦انـد  نک برقـرار کـرده  ي ل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Focused Crawler 
٢. Shark Search 
٣. Info Spiders 
۴. Page Rank 
۵. Forward Links 
۶. Back Links 
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 بـا عناصـر اصـلی مـشابه، قابـل سـنجش       ييا فرمولهـا يـ ق فرمول حاضـر و  يرتبه صفحه از طر  
 .خواهد بود

 
 
 

نکهـای برقـرار   يان تعداد ليل، عالمت جمع به معنای وجود رابطه مثبت من فرمو يدر ا 
ز چـون در  يـ ن Uنـک بـه    يا رتبه صفحات برقرار کننـده ل      ي R(V).  است U و رتبه    Uشده به   

 در |FU| دارنـد، در حـالی کـه وجـود      Uصورت کسر قرار گرفته اند، رابطه مثبـت بـا رتبـه             
گـر  يی است که به صـفحات د    ينکهايتعداد ل  و   Uمخرج، نشانگر وجود رابطه معکوس رتبه       

 . ١بر قرار کرده است
بـا  . ن فرمول در گردآوری صفحات ارزشمندتر، مؤثر خواهد بـود يجه اياستفاده از نت 

سـازی بـه احتمـال     هيـ بندی محتوای مدارک در واحد نما      ن روش و استفاده از رتبه     يکمک ا 
بنـدی صـفحات، در    بـا رتبـه  . هـد شـد  از کاربر موتور جستجو داده خوايپاسخهای بهتری به ن  

ب حرکت گردآورنده بر ينکهای منتهی به آنها مشخص شده و خود به خود ترت        يواقع رتبه ل  
ب بر اسـاس  ين ترتي نشانگر ا٦ر يتصو. م وب روشن می گردد    يروی ساختواره نموداری عظ   

 .س حرکتی خواهد بوديهای مشخص شده در ماتر رتبه
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيـشتر باشـد،   ) Child pages(اين مسئله تابع اين اصل است که هرچه تعداد صفحات زيرمجموعه صـفحه هـسته   . ١

 .(٢٠٠٤ ,Yu & Meng)ارزش و رتبه صفحه هسته بين اين صفحات تقسيم می شود 
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 زش عددی هر يک و نمايش آنها در قالب ماتريس حرکتیلينکها و ار. ٦تصوير
 

 در عمـل ثابـت   (٢٠٠١) ١نـر ي منطقی است، اما ناجورک و و  ن مسئله در نظر کامالً    يا
بندی صفحات، استفاده از روش  ند رتبهينه باال و زمان بر بودن فرايکنند که با توجه به هز     می
ان يـ ا برمبنـای دسـتاوردهای خـود ب     آنهـ . ديـ نما  رتر مـی  يه پـذ  يـ  شروع به نـسبت توج     -ع  يتوز
نـه بـر   يار هزيبنـدی صـفحات بـس    دارند که با توجه به امکانات فعلی فنـاوری، روش رتبـه    می

گر با توجه به عدم ثبات رتبه صفحات در طـول      يطلبد و از طرف د     ادی را می  يبوده، زمان ز  
ن در  يـ ا. د روزآمدسـازی نمـود    يـ های صفحات را به سـرعت با        گانی نگهداری رتبه  يزمان با 

نـه مطـرح، کمتـر صـورت     يک گزيـ  شروع به عنوان ـحالی است که توجه به حرکت عمق  
 .رديپذ می

 
 ابیي واحد سازه

د صفحات حاوی اطالعات را از گردآورنـده    يهای جستجو با  ره ساز موتو  يواحد نما 
. نـد يره سـازی نما يـ گاه خـود ذخ يافت کند و عبارات و واژگان آنها را استخراج و در پا        يدر
ه سـاز آن را بـه اجـزاي    يک واحد کلی باشد، نما  ين، چنانچه هر صفحه در مقام خود        ينابراب

افـزاری   نرم. سازد ره میيگاه خود ذخيل کرده و در پا يا عبارت تبد  يل واژه و    يکوچکتر از قب  
ن ياولـ ابی، يـ  ند سـازه يدر فرا. نام دارد» ابيسازه «ن عمل را داشته باشد،     يی انجام ا  يکه توانا 

پـس از آن، بـر اسـاس دسـتور آن زبـان            .  اسـت  ٢های ورودی  ص زبان رشته نشانه   يشخکار ت 
 . ٣پردازد بی آن رشته میين ساختار ترکيياب به تعي خاص، سازه

ک موتـور جـستجو کـار جداسـازی و       يـ اب در سـاختار     ي  ف برنامه سازه  ين توص يبا ا 
ر مجـاز و  يان غنترنتی موجود در مدرک، نگهداری فهرست واژگ      يسازی آدرسهای ا   کساني
اب براسـاس دسـتور زبـان از قبـل     ي از آنجا که سازه. ابی را انجام می دهدي  ه درخت سازه  يته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Najork & Wiener  
٢. Input Symbols' String 

 ).يادواره اسدی؛ فرهنگستان يادواره: تهران(، " فارسی-انگليسی"، فرهنگ کامپيوتر يادواره )١٣٧٦(پاکروان، اميرحسين . ٣
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بنـدی واژگـان    ميکنـد، تقـس   ابی به محتـوای مشخـصی عمـل مـی         يف شده به هدف دست    يتعر
 (٢٠٠٥ ,Fischer) خواهد بوداي  استخراج شده و وزن دهی به آنها کار ساده

ه موتورهـای  يـ د، لـذا کل يـ آ ر سـطح وب بـه شـمار مـی     زبـان غالـب د    HTMLزبان  
بـه  .  برای زبانهای مختلف هـستند  HTMLابی سازگار با    ي  جستجو دارای نرم افزارهای سازه    

 .ی می شوندي و ارزش آنها به سرعت شناساHTMLن نرم افزارها، برچسبهای يواسطه ا
ابهـا بـه   ي ک صفحه، از سـازه يکسان نمودن آدرسهای موجود در يبرای جداسازی و  

 به منظـور  ن کار معموالًيا. شود ی برچسبهای مختلف و ارزش آنها استفاده می       يمنظور شناسا 
اما کار معرفـی آدرسـها بـه    . شود ت گردآورنده انجام میيکمک به واحد کنترل جهت هدا   

اری از آدرسهای ذکر شـده در  يگاه الزم است بس. ن استيتر از ا    گردآورنده، اغلب مشکل  
نترنتـــی يکـــسان ســـازی آدرســـهای ايبـــه منظـــور . ح شـــوندي و تـــصحکدســـتيصـــفحه 

ل حروف بزرگ آدرسها به حروف کوچک، برداشتن انشعابهای يی براي تبد  يدستورالعملها
ابهـای  ي، بـرای سـازه   ...ل برخـی از آدرسـها و       يـ ا تکم يـ ح و   ياضافی از دنباله آدرس، تـصح     

 . (٢٠٠٤ ,Pant, Sirinivan & Meczer)شود ف میيمختلف تعر
ا يـ ر مجاز متفاوتی داشته باشـند و    ياهه واژگان غ  يابهای مختلف ممکن است س    ي  سازه
در . سـازی باشـند   هيـ نـد نما يی در طـول فرا  يژگی حذف واژگان بدون بار معنا     ياصوالً فاقد و  

ی يف شـده، توانـا  يـ ش تعريابها با توجـه بـه دسـتور زبـان از پـ           ي  سطوح باالتر، برخی از سازه    
 .ک محل دارنديشه را در يه واژگان هم ريره کليخشه کلمات و ذيص ريتشخ

ن مرحله، واحـد   يدر ا .  است ١ابیي  جاد درخت سازه  ياب ا ي فه هر سازه  يت، وظ يدر نها 
ابی يـ ا واژه موجود در صفحه را با کمـک محتـوا و محـل برچـسب ارز         يابی آدرس و    ي  سازه

 درخـت و قالـب   نيـ  از اای نمونـه . دهـد  ل مـی  يای از سـاختار صـفحه تـشک        کرده، درختواره 
HTMLنشان داده شده است٧ر ي متناظر با آن، در تصو . 

انی برچـسبهای مختلـف   يـ هـای م  ن نمودار نشانگر قالب مدرک، گـره      يگره اول در ا   
 . ی استيی و انتهايان دو برچسب ابتداينده محتوای ميها نما ن گرهيمدرک و آخر

 اسـتخراج شـده از آن   دهی به هر متن و واژه و عبارت    ن درخت، کار وزن   يل ا يتشک
بنـدی   تم رتبـه يرتبه متون در قسمتهای مختلف صـفحه بـا توجـه بـه الگـور         . دينما  را ساده می  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Parse Tree 
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ک يـ توان به راحتـی در قالـب        دهی شده را می    واژگان وزن . خاص هر موتور متفاوت است    
سه يـ بندی موتـور جـستجو، امکـان سـنجش و مقا     تم رتبهيخته و برای الگور ياس عددی ر  يمق

 .گاه را فراهم آورديکاربر و واژگان موجود پاسؤال 

 
  متناظر با آن HTMLيابی و قالب  درخت سازه. ٧تصوير 

 بندی جمع
رگـذار  ير وب، باز هم ساختار وب بـر نحـوة سـازماندهی آن تأث   يت متغ يبا وجود ماه  

 دهنـدگان بـه    ن سازمان ينکه هم اکنون موتورهای جستجو از مهمتر      يبا توجه به ا   . خواهد بود 
نکه ساختار وب روشـهای متفـاوت و نـه متعـدد     يروند و از طرفی با در نظرگرفتن ا  شمار مي 

ان داشـت  يـ توان ب  کند، می کته میيگردآوری اطالعات را به طراحان نرم افزارهای خزنده د       
. حاصل تأثير خواهـد داشـت   ا بیيد و يهای مف ابیير بر بازيثأت دار وب بی که ساختواره جهت 

سازی استفاده  نهيشتر محققان حوزه قرار گرفته، چگونگی بهيزمان مورد توجه بن يآنچه در ا
ری در بـاب انتخـاب   يـ گ ميتـصم . ار طراحان قرار می دهـد ياز امکاناتی است که وب در اخت    

ا انتخـاب هـر صـفحه    يـ ا حرکت در سطح و يوه حرکت خزنده ـ اعم از حرکت به عمق  يش
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مطالعـه در  . ن حـوزه اسـت  يمندان به ا  توجه عالقهکی از مباحث مورديت آن ـ  يفيبسته به ک
ک روش در حال حاضـر  يسنجی استفاده از  ا امکانيباب بازدهی هر روش در طول زمان و       

 . ديآ ن حوزه به شمار میياز مطالعات مطرح در ا
ف شـده بـرای هـر    يـ ش تعريگـر، اعمـال از پـ     يای د   هيـ ن در حالی است کـه از زاو       يا

ـ ) ابهای سطح باالي سازه(ده يچيو چه پ) های ساده ابي سازه(مختصر اب ـ چه کوتاه و  ي سازه
شتر، يــات بيــف جزئيــبــا تعر. کنــد ســازی اســتفاده از امکانــات وب توجــه مــی نــهيز بــه بهيــن

 .ابی بهتری حاصل خواهد شديت بازيتر شده و در نها قيسازی دق هينما
سـازی   هيـ ماوه حرکت در سـطح وب گـردآوری شـده انـد و ن       يمدارک به واسطة ش   

روی ساختار ساختمند وب به اجرا در آمده است؛ ساختاری که حتـی زبـان نگـارش آن را             
ن سـاختار  يـ بندی بر اساس ا تمهای مختلف رتبهيالگور. م نمود يتوان در قالب نمودار ترس        می

م امـا بـا   ير مـستق يـ دهند، پس سـاختار وب بـه صـورتی غ        و اجزای آن کار خود را انجام می       
 .ر خواهد داشتيشود تأث ابی میي بر آنچه بازاريقدرتی بس
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  ...امكان سنجي ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزينشي   
 وماي عل به اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در كتابخانه منطقه

 ارائه الگوي مفهومي: و تكنولوژي از طريق پست الكترونيكي
 

 ١دكتر جعفر مهراد  
 ٢ سارا نعمت اللهي 

 
 چكيده

اي علوم و تكنولوژي، اعم     اين پژوهش با هدف سنجش امكانات موجود در كتابخانه منطقه         
از »  عات گزينشياشاعه اطال «،افزاري مناسب جهت ارائه خدمات هاي نرم از منابع اطالعاتي، برنامه

انجام » پيمايشي ـ توصيفي «با روش  ،طريق پست الكترونيكي به اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز
 عبارت  ه پژوهشعامج.دشها از روشهاي مشاهده و پرسشنامه استفاده        براي گردآوري داده   .گرديد

اعضاي هيئـت علمـي   و  اي علوم و تكنولوژي بودند از كليه منابع چاپي و غيرچاپي كتابخانه منطقه  
 از ايـن  .هستندهاي علمي استادي، دانشياري و استادياري مشغول به كار   دانشگاه شيرازكه در مرتبه   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .رساني دانشگاه شيراز استاد گروه كتابداري و اطالع. ١
 .رساني پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي ايران كارشناس ارشد كتابداري و اطالع. ٢
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