
 

  
  

  بررسي تغييرات عملكرد دو موتور كاوش عمومي ياهو و گوگل از نظر پوشش 

  وب يها بندي صفحه در رتبه 1اي سازي و توجه به عناصر ابرداده زماني نمايه -كمي
  

  2عاطفه شريف

  26/10/1390 پذيرش:     4/7/1390 دريافت:

  چكيده

سازي  زماني نمايه -بي عملكرد دو موتور كاوش عمومي گوگل و ياهو از نظر پوشش كميپژوهش حاضر با هدف ارزيا هدف:

ها و توصيف زبان اچ تي ام ال،  هاي كليدواژه گذاري فرامتن، ابرنشانه نشانه عنوان زبان نشانه-اي  و توجه به پنج عنصر ابرداده

هاي وب متمركزند،  كه بر بازنمون موضوعي صفحه -راي دابلين كو اي عنوان، و موضوع از قالب ابرداده عناصر ابرداده

  انجام شد.

اند،  هاي گواه و آزمون صفحه آن مربوط به گروه 84، كه  صفحه 93اي الكترونيكي با  با استفاده از روش تجربي، نشريهروش: 

ها در بازه زماني نخست تحت دامنه فرعي  به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شد. اين صفحه

http://metadata.irandoc.ac.ir   و سپس در بازه زماني دوم در دامنه فرعيhttp://metadata.um.ac.ir  منتشر شد. روند

هاي دو گروه با استفاده از آزمون ناپارامتري يو من ويتني محاسبه گرديد.  معناداري تفاوت ميان رتبه صفحه  سازي و نمايه

  ازه زماني توسط آزمون آماري ويلكاكسون مورد بررسي قرار گرفت.ها در دو ب همچنين معناداري تغيير رتبه

ها نشان داد عنصر عنوان اچ تي ام ال در هر دو بازه زماني اثربخش است. همچنين عنصر توصيف اچ تي ام ال در  يافته ها: يافته

ل نسبت به تكرار كليدواژه صورت منحصر به فرد بودن، در هر دو بازه زماني عملكرد را بهبود بخشيد. موتور كاوش گوگ

هايي در عملكرد  آورد. همچنين اندك تفاوت ها حساس است و آن را نوعي تقلب به شمار مي در بخش سرآيند صفحه

  ها، در طول زمان، وجود دارد.  اي و تكرار آن موتور كاوش گوگل نسبت به حضور عناصر ابرداده

بندي نتايج كاوش،  هاي اچ تي ام ال، دابلين كور، بازيابي اطالعات، رتبه تغييرات عملكرد، ابرداده، ابرنشانه ها: كليدواژه

  هاي وب ، دسترس پذيري صفحه موتورهاي كاوش عمومي

  مقدمه

                                                           
ي نخبگان و تحت نظارت پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت پژوهشي است كه به سفارش بنياد ملاين مقاله برگرفته ازطرحي   1 

 به انجام رسيده است. 1389علوم، تحقيقات و فناوري در سال 

   atefehsharif@gmail.comكتري كتابداري و اطالع رساني دانشگاه فردوسي مشهد،ددانشجوي   2

عملكرد دو موتور كاوش عمومي ياهو و گوگل  راتييتغ يبررس ).1391( عاطفه ،شريف مقاله: نياستناد به ا

  . وب يها صفحه يبند اي در رتبه سازي و توجه به عناصر ابرداده زماني نمايه -يكماز نظر پوشش 

  .178-159)، 1( 2،يرسان و اطالع ينامه كتابدار پژوهش
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ها، مراجعه فراوان كاربران به وب براي رفع نيازهاي اطالعاتي و بسياري داليل  رشد سريع وب سايت

ي گوناگون، دسترسي به اطالعات انتشار يافته در وب ها ديگر، متخصصان را بر آن داشته است تا به روش

هاي ذخيره و بازيابي در توليد و گسترش موتورهاي كاوش نيز در اين  را فراهم آورند. تالش طراحان نظام

قادر به پوشش  -از جمله موتورهاي كاوش و راهنماها –راستا است. هيچ يك از ابزارهاي كاوش فعلي 

) و شكاف ميان Henshaw and Valauskas, 2001, p.87اينترنت نيستند( تمامي مطالب منتشر شده در

  سازي شده رو به افزايش است. هاي نمايه هاي توليد شده و صفحه تعداد صفحه

ها توسط كاربران  پردازند كه اين صفحه ها مي ها با اين هدف به طراحي صفحه طراحان وب سايت

گيرد. از آنجا كه بيشتر كاربران از موتورهاي كاوش بهره  بالقوه وب پيگيري شود و مورد مشاهده قرار

ها در  اي صفحه ها اطمينان حاصل كرد كه اطالعات نمايه توان از بازيابي صفحه گيرند، تنها زماني مي مي

ها را  كشد تا موتور كاوش، صفحه پايگاه اطالعاتي موتورهاي كاوش قرار گرفته باشد. مدتي طول مي

  طالعات الزم را در پايگاه اطالعاتي خويش ذخيره سازد. شناسايي نموده و ا

هاي گوناگون قابل ارزيابي است. با اين پيش فرض كه موتور  عملكرد موتورهاي كاوش از جنبه

سازي آنها، نخستين مرحله به  ها و نمايه اي از يك نظام ذخيره و بازيابي است، شناسايي صفحه كاوش نمونه

شوند و  گيرند و نمايه مي ها مورد شناسايي قرار مي ب مدت زماني كه صفحهرود. به اين ترتي شمار مي

هاي يك سايت كه مورد شناسايي قرار گرفته و  پوشش كمي يا تعداد صفحه -سازي  همچنين عمق نمايه

سازد. جدا از مدت زماني كه   حقايقي را درباره عملكرد موتورهاي كاوش آشكار مي -شود  نمايه مي

اي  ها نيز از اهميت ويژه سازي محتواي صفحه انجامد، چگونگي نمايه ها به طول مي صفحه سازي نمايه

  تواند يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد موتورهاي كاوش به شمار رود. برخوردار است و مي

هاي وب و عوامل اثرگذار بر آن به داليل تجاري و جلوگيري  سازي صفحه جزئيات چگونگي نمايه

هاي احتمالي مشخص نيست. همچنين توافقي بر سر مؤثرتر بودن عاملي نسبت به ساير  تفادهاز سوء اس

رسد كه هر يك از موتورهاي كاوش،  ). عالوه بر اين، به نظر ميFishkin, 2005عوامل وجود ندارد (

اين، )؛ با وجود Henshaw and Valauskas, 2001, p. 92كنند ( بندي خاصي را دنبال مي الگوريتم رتبه

 3و عوامل خارجي مانند وضعيت ارجاعات فرامتني 2و محتواي صفحه 1 عوامل داخلي مانند ساختار ابرداده

  ). Zhang and Jastram, 2005ها اثرگذار باشند ( بندي صفحه توانند بر رتبه مي

                                                           
1 Metadata Structure      
2 Webpage Content 
3 Hyperlink Cited status 
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سط هاي وب، تو بندي صفحه اي بر رتبه پژوهشي با هدف تعيين اثربخشي عناصر ابرداده 1386در سال 

سازي توسط موتورهاي  زماني نمايه –. در آن پژوهش ضمن ردگيري پوشش كمي 1پژوهشگر انجام شد

مورد بررسي قرار گرفت. ناپايداري، يكي از  2اي كاوش، ميزان توجه اين موتورها به عناصر ابرداده

ظام ذخيره و رود كه موتور كاوش مانند هر ن هاي فضاي مجازي است. در اين وضعيت، انتظار مي ويژگي

بازيابي ديگري در طول زمان به بهبود عملكرد خويش بپردازد و ضمن حفظ عملكردهاي مثبت، در جهت 

  ها تالش كند.  كاهش كاستي

وب داشته  يها بندي صفحه سازي و رتبه مسئله آن است كه آيا گذر زمان، تغييري در روند نمايه

توجه اين پژوهش، يعني مولفه كمي بهبود پوشش كمي بخشي در دو مؤلفه مورد  است؟ و آيا تغيير رضايت

اي كيفي مد نظر قرار  اي، كه به منزله مؤلفه سازي و تغيير رويكرد در توجه به عناصر ابرداده زماني نمايه –

  گرفته، حاصل شده است؟ 

 –هاي وب طراحي شده در پژوهش پيشين  به اين ترتيب پژوهش حاضر، با حفظ روش و صفحه

زماني) و كيفي  -سازي و به لحاظ كمي (كمي عملكرد موتورهاي كاوش را در بعد نمايه -1386شريف، 

سازي در موتورهاي  زماني، سرعت و عمق نمايه -دهد. در بعد كمي در دو بازه زماني مورد بررسي قرار مي

به  -اي  كاوش عمومي ياهو و گوگل مورد توجه است و در بعد كيفي، اثربخشي حضور عناصر ابرداده

اند. هر دو بعد  مورد توجه قرارگرفته 3به منزله معيار ربط فني –صورت منحصر به فرد و در صورت تكرار

) و با توجه به عملكرد همان موتور 1386هاي پژوهش شريف ( زماني و كيفي با توجه به يافته -كمي

رد بررسي در اين پژوهش عبارتند اي مو گيرد. عناصر ابرداده كاوش در مطالعه پيشين مورد تحليل قرار مي

از  6. ابرنشانه توصيف3از زبان اچ تي ام ال،  5ها  . ابرنشانه كليدواژه2از زبان اچ تي ام ال،  4. نشانه عنوان1از: 

اي  از قالب ابرداده 8. ابرداده موضوع5اي دابلين كور، و  از قالب ابرداده 7. ابرداده عنوان4زبان اچ تي ام ال، 

  .اي دابلين كور ابرداده

                                                           
بندي صفحات وب توسط موتورهاي كاوش عمومي.كتابداري و  اي بر رتبه ). بررسي ميزان اثربخشي عناصر ابرداده1386شريف، عاطفه (  1

 )10(2اطالع رساني، 
2 Metadata elements  
3 Technical Relevance  
4<title>  </title>  
5<meta name=" keywords "  content="   "> 
6<meta name=" description "  content="   ">  
7<meta name="DC.Title" content="   ">      
8<meta name="DC.Subject" content="   ">  
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، با توجه به معيارهاي 1) سه موتور كاوش گوگل، ياهو، و ام اس ان1386در پژوهش پيشين (شريف، 

، انتخاب شدند. در اين پژوهش، موتور كاوش ام اس ان (بينگ)، از چرخه ارزيابي عملكرد خارج 2ويژه

ده در هاي طراحي ش سازي صفحه شده است. علت اين امر، پوشش اندك اين موتور كاوش در نمايه

 صفحه طراحي شده را نمايه نموده است).  93صفحه از  24پژوهش پيشين است (تنها 

  

  هاي پژوهش پرسش

 –سازي موتورهاي كاوش از دو بعد كمي هدف از انجام اين پژوهش آگاهي نسبت به عملكرد نمايه

سازي  ر نمايهزماني و كيفي در طول زمان است. به بياني، سنجش تغييرات عملكردي موتورهاي كاوش د

هاي  سازي، در رتبه صفحه گردد. تغييرات حاصل شده در نمايه هاي وب در طول زمان ارزيابي مي صفحه

  زير معياري براي ارزيابي موتورهاي كاوش مورد مطالعه است:  يابد. پاسخ به دو پرسش وب نمود مي

در موتورهاي كاوش سازي  زماني نمايه -تغييرات عملكرد موتورهاي كاوش از بعد پوشش كمي .1

  مورد بررسي چگونه است؟ 

بندي نتايج  اي براي رتبه تغييرات عملكرد موتورهاي كاوش در اهميت دادن به عناصر ابرداده .2

 كاوش چگونه است؟ 

نمايد. براي دستيابي به پاسخ پرسش دوم  پرسش اول، بعد كمي و پرسش دوم، بعد كيفي را ارزيابي مي

 مطرح شد:دو پرسش جزئي به صورت زير 

الف)عملكرد موتورهاي كاوش در توجه به حضور كليدواژه مورد كاوش در هر يك از عناصر مورد 

هاي عنوان و  گذاري فرامتن، ابرداده ها و توصيف زبان نشانه هاي كليدواژه بررسي (نشانه عنوان، ابرنشانه

  اي دابلين كور) چگونه است؟  موضوع قالب ابرداده

وش در توجه به تكرار كليدواژه مورد كاوش در دو تا پنج عنصر ياد شده در ب)عملكرد موتورهاي كا

  صفحه و صرفنظر از نوع عنصر، چگونه است؟ 3بخش سرآيند

 
  پيشينه پژوهش

                                                           
  معروف است.  Bing. در حال حاضر به نام  1

گوگل، ياهو و بينگ در  همچنان سه موتور كاوش http://www.seoconsultants.com/search-enginesدر سايت  2011در سال   2

 ي موتورهاي كاوش قرار دارند. صدر سياهه
3 Header  
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  با تمركز بر ارزيابي موتور كاوش

هاي متنوعي مورد پژوهش  دهد كه موتورهاي كاوش از جنبه مرور نوشتارها در داخل و خارج نشان مي

بندي نتايج در انواع موتورهاي كاوش از نظر ميزان همپوشـاني مـورد توجـه     اند. در مواردي رتبه گرفتهقرار 

)، Gotlieb and Eliopoulos, 2003بندي در طـول زمـان (   )، گاه تفاوت رتبهBar_Ilan, 2005بوده است (

 ,Notess؛ Lewandowski, 2008هـاي خـود (   تفاوت عملكرد موتورهاي كـاوش در روزآمدسـازي نمايـه   

)، و گاه تفاوت عملكرد موتورهاي كـاوش  Lewandowski, Wahlig and Meyer-Bautor, 2006؛ 2003

بندي و ميزان همپوشاني مقايسه شده اسـت (اسـفندياري    عمومي با ابرموتورهاي كاوش از جنبه تفاوت رتبه

نـا را بـر ارزيـابي عملكـرد     ها كـه مب  ). در بسياري از پژوهش1388؛ محمد اسماعيل و فيروزي، 1384مقدم، 

بنـدي   شـود. رتبـه   اند، نتايج حاصل از كاوش به متخصصان موضوعي ارائـه مـي   موتورهاي كاوش قرار داده

بندي حاصل از كاوش در موتور كاوش مقايسه و تفاوت ميان اين دو به عنـوان   متخصصان موضوعي با رتبه

). اين Vaughan, 2003؛ Namjoshi, 2004گيرد ( معيار ارزيابي عملكرد موتور كاوش مورد استناد قرار مي

ها در ارزيابي كيفيت نتايج كاوش در موتورهاي كاوش عمومي و تخصصي نيز بـه انجـام    دست از پژوهش

  ).1388رسيده است (صراطي شيرازي، 

  با تمركز بر ابرداده

) رويكـرد  1؛ پـذيرد  بـا دو رويكـرد كلـي انجـام مـي      -در داخـل و خـارج    –در حوزه ابرداده   پژوهش

  ) رويكرد تحليلي.2توصيفي؛ 

اي را  هايي به عرصه كاربرد وارد شده، ميزان استفاده از عناصر ابرداده در رويكرد توصيفي پژوهش

؛ Craven, 2000, 2001a, 2001b؛ 1382؛ عليمحمدي، Drott, 2002اند ( مورد سنجش كمي قرار داده

Qin and Wesley, 1998 ؛Lawrence and Giles, 2000 ؛ Henshaw, 1999 ؛ شفيعي علويجه، غائبي و

اي در  ها آن است كه حضور عناصر ابرداده ). پيش فرض اين دسته از پژوهش1389رضايي شريف آبادي، 

پذيرد،  هاي كمي و از جنبه كاربردي انجام مي ها با روش پژوهش گونهبازيابي اطالعات اثربخش است. اين

اي روشنگر ميزان استفاده از  دهد و تا اندازه مورد بررسي قرار مي هاي وب را جامعه كوچكي از صفحه

 اي است. عناصر ابرداده

هـايي هسـتند كـه بـا      در رويكرد تحليلي نيز دو دسته پژوهش قابل بررسي است. دسته نخسـت پـژوهش  

ي )، ارزياب1384؛ تقي پور، Burnett, NG, and Park, 1999رويكردي تحليلي به بررسي سطوح توصيف (

ها با هـدف توليـد،    پردازند. اين دسته از پژوهش اي مي هاي ابرداده كيفي و چرايي عناصر توصيف در طرح

پذيرد و نگاهي بر مباني و اصول سازماندهي اطالعـات دارد.   اي انجام مي هاي ابرداده توسعه و پااليش طرح
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اي انجـام   صـر ابـرداده  هـايي هسـتند كـه بـا هـدف سـنجش ميـزان اثربخشـي حضـور عنا          دسته دوم پژوهش

هايي كه تنها به سنجش كمـي ميـزان اسـتفاده از     ها، پيش فرض پژوهش پذيرند. در اين دسته از پژوهش مي

گيرد. در واقـع تمركـز ايـن گـروه، تعيـين اثربخشـي در        پردازند، مورد آزمون قرار مي اي مي عناصر ابرداده

ها يك نمونه را  تجربي است. برخي از اين پژوهش هاي سطح نظام ذخيره و بازيابي اطالعات به وسيله روش

 ,Truner and Brackbillدهنـد (  اي مورد بررسي قرار مـي  در دو مرحله قبل و بعد از افزودن عناصر ابرداده

). در 1382؛ صـفري،  Zhang and Dimitroff, 2005a, 2005b؛Henshaw and Valauskas, 2001؛ 1998

تواند بر نتايج پژوهش تأثير گـذار باشـد. عـواملي     گري است كه مي لهچنين وضعيتي عامل زمان خود مداخ

بندي موتورهاي كـاوش   هاي رتبه ها، و الگوريتم هاي وب، پيوندهاي فرامتني به صفحه چون تغيير در صفحه

)Bar-Ilan, 2005 از جمله تغييراتي است كه احتمال وقوع آن در طول زمـان وجـود دارد. امـا    1518، ص (

 ,Zhang and Dimitroffپذيرند ( هاي تجربي با دو نمونه و در يك مرحله انجام مي از پژوهش برخي ديگر

) در اين روش نقـدي كـه بـر    1389؛ طاهري، حريري و فتاحي،  1386؛ شريف، Mohamed, 2006؛ 2004

را دو تر است. زي گر قوي  تر، و كنترل عوامل مداخله اي وارد است تا حدودي ضعيف هاي دو مرحله پژوهش

  گيرند. سازي و سپس بازيابي قرار مي گروه گواه و آزمون همزمان و تحت شرايط مشابهي در معرض نمايه

هاي تحليلي و توصيفي هر دو در جايگاه خويش حائز اهميت هستند. اما ماندن در مرحله  انجام پژوهش

هاي انجام  انجاميد. بررسي توصيف، به ارزيابي، تحليل مشكالت، رفع موانع و بهبود سطح عملكرد نخواهد

تواند در سطح كاربرد اثرگذارد؛ به اين ترتيب كه حصـول اطمينـان    شده در سطح نظام ذخيره و بازيابي مي

اي در سطح نظام، بر ميزان و كيفيت استفاده در سطح كاربرد خواهـد انجاميـد و    از اثربخشي عناصر ابرداده

هـاي   ورت گرفته در حوزه موتورهـاي كـاوش و طـرح   هاي ص تصويري كلي از پژوهش 1بالعكس. جدول 

  باشد. اي مي ابرداده

  هاي مورد توجه در مرور پيشينه بندي پژوهش . دسته1جدول

  موضوع پژوهش ها اي از پژوهش نمونه

 مطالعه همپوشاني انواع موتورهاي كاوش 2005ايالن، -بار

ش
او
 ك
ي
رها

تو
مو

 

  در طول زمانبندي  تفاوت رتبه  2003گوتليب و اليپولوس، 

؛ لواندوسكي، واليگ و ماير 2003؛ نوتس، 2008لواندوسكي ،

  2006باوتر، 

   ها تفاوت در روزآمدسازي نمايه

بندي و همپوشاني موتورهاي كاوش و  تفاوت رتبه  1388؛ محمد اسماعيل و فيروزي، 1384اسفندياري مقدم، 

  ابرموتورها

  دي موتورهاي كاوش و متخصصان موضوعيبن تفاوت رتبه  2003؛ واگان، 2004نمجوشي، 

مقايسه نتايج كاوش در موتورهاي كاوش عمومي و   1388صراطي شيرازي، 
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  تخصصي

؛ a2001؛ 2000؛ كريون، 1382؛ عليمحمدي، 2002دروت، 

b2001 ،؛ هنشا، 2000؛ الرنس و گيلس، 1998؛ كين و وسلي

  1389؛ شفيعي علويجه، غائبي و رضايي شريف آبادي، 1999

  اي (رويكرد توصيفي) ميزان استفاده از عناصر ابرداده

ده
ردا

اب
  

تحليل سطوح توصيف و كيفيت عناصر توصيف در   1384؛ تقي پور، 1999بارنت، ان جي، و پارك، 

  اي (رويكرد تحليلي) هاي ابرداده طرح

؛ b2005؛ a2005؛ ژانگ و ديميتروف، 1998ترنر و برك بيل، 

  2001اس، ؛ هنشا و واالسك1382صفري، 

اي در سطح نظام ذخيره و  تعيين اثربخشي عناصر ابرداده

  (رويكرد تحليلي / با يك نمونه در دو مرحله) بازيابي

؛  1386؛ شريف، 2006؛ محمد، 2004ژانگ و ديميتروف، 

  1389طاهري، حريري و فتاحي،

اي در سطح نظام ذخيره و  تعيين اثربخشي عناصر ابرداده

  يلي / با دو نمونه در يك مرحله)(رويكرد تحل بازيابي

هـا در زمينـه تعيـين ميـزان      شود كه بيشترين پژوهش ها مشخص مي و مرور پيشينه 1با توجه به جدول 

ها به تعيـين ميـزان اثربخشـي عناصـر      اي انجام شده است و تعداد اندكي از پژوهش استفاده از عناصر ابرداده

ي جهت تعيين ميزان اثربخشي بـه خـدمت گرفتـه شـده و در برخـي      هاي متفاوت اند. روش اي پرداخته ابرداده

  ها حاصل گشته است.  موارد نتايج متضادي از پژوهش

)، Alimohammadi, 2005؛ Zhang and Dimitroff, 2004هـا در ايـن زمينـه (    تعداد اندك پژوهش

ورت انجـام  ها و عدم حصـول نتـايج ثابـت، تأييـدي بـر ضـر        شناسي برخي پژوهش ضعف موجود در روش

هاي بيشتر در اين زمينه است. ضـمن آن كـه مطـابق بـا كـاوش انجـام گرفتـه از سـوي پژوهشـگر،           پژوهش

اي و در طول زمـان   پژوهشي كه به ارزيابي چگونگي عملكرد موتورهاي كاوش در توجه به عناصر ابرداده

هاي وب و توجه  زي كمي صفحهسا انجام گرفته باشد، بازيابي نشد.اگر چه مطالعاتي پيرامون عملكرد نمايه

؛ Lewandowski, 2008ها در پايگاه اطالعـاتي موتورهـاي كـاوش انجـام شـده اسـت(       به روزآمدي صفحه

Notess, 2003 ؛Lewandowski, Wahlig and Meyer-Bautor, 2006.(  

  

 روش پژوهش

سازي به  يهدر اين پژوهش، تغييرات عملكردي موتورهاي كاوش، مورد پرسش است، لذا فرايند نما

گيرد. از آن جايي  اي، هر دو، مورد بررسي قرار مي لحاظ كمي و زماني و همچنين توجه به عناصر ابرداده

سازي را دچار تغيير سازد، از  هاي طراحي شده، فرايند نمايه كه امكان دارد كمترين تغيير در صفحه

تر در بخش مراحل اجرا آمده ) استفاده شد. جزئيات بيش1386هاي طراحي شده توسط شريف ( صفحه

  است.

ها  بندي صفحه پژوهش حاضر از نوع كاربردي است. با آگاهي از وجود عواملي كه بر رتبه
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ها و  هاي كليدواژه اي نشانه عنوان، ابرنشانه اثرگذارند، جهت اعمال متغيرهاي مستقل، پنج عنصر ابرداده

اي دابلين كور، كنترل  و موضوع قالب ابردادههاي عنوان  توصيف زبان نشانه گذاري فرامتن، ابرداده

هاي كاوش در مورد  متغيرهاي دخيل، و مشاهده تغييرات در متغير وابسته، رتبه اسناد بازيابي شده از موتور

  اي استفاده شد.  ها، از روش تجربي يك مرحله هر يك از كليدواژه

  

  مراحل اجرا و چگونگي گردآوري اطالعات

  هاي هر بخش از پژوهش به اين شرح است: گردآوردي داده مراحل اجرا و چگونگي

) مورد استفاده قرار گرفته بود، 1386هاي وب كه در پژوهش شريف ( اي از صفحه مجموعه .1

ها كه هر يك نشانگر  براي آزمون تغييرات عملكرد موتورهاي كاوش مورد استفاده قرار گرفت. اين صفحه

طراحي  2پرداز ورد  اي الكترونيكي به زبان انگليسي، و توسط واژه هاست، در قالب وب سايت نشري 1اي مقاله

صفحه طراحي شده برقرار باشد. پيوندها  93شد. به اين مسئله توجه شده است كه پيوند منطقي ميان تمامي 

ها هر  شود و با يك سطح به شماره نشريه و عنوان مقاله از صفحه نخست وب سايت (سطح اول) آغاز مي

هاي يك  رسد (سطح دوم)، با دنبال كردن پيوندي ديگر (انتخاب هر مقاله از سياهه مقاله نشريه مي شماره از

شود (سطح سوم). پيوندهايي جهت حركت در هر سه  شماره نشريه) متن كامل آن مقاله نمايش داده مي

توسط ها  سطح در نظر گرفته شده است. همچنين براي افزايش امكان ردگيري و نمايه شدن صفحه

هاي  در نظر گرفته شده و پيوندهايي به تمامي صفحه 3اي به عنوان نقشه سايت موتورهاي كاوش، صفحه

وب سايت در آن قرار گرفته است. اين صفحه و همچنين صفحه اصلي وب سايت به طور هم زمان به 

  . 4موتورهاي كاوش مورد بررسي معرفي گرديد

 11روز ( 77به مدت  13855شهريور  8خرداد تا  24اني هاي طراحي شده، يك بار در بازه زم صفحه .2

هفته) منتشر شد.  22روز ( 154به مدت  13891آبان  23خرداد تا  25و بار ديگر در بازه زماني  6هفته)

                                                           
نشريه الكترونيكي دسترسي آزاد گزينش شد و با ساختاري يكنواخت  6ها از  شناسي مقاله با موضوع ابرداده، وب معنايي و هستي 14تعداد   1

  سايت نشريه قرار گرفت. در قالب وب
2 Word  
3 Sitemap  

4  Submit پژوهشگر جهت سرعت بخشيدن به   اند، در موتورهاي كاوش وجود دارد. هايي كه به تازگي انتشار يافته سايت وب امكان معرفي

 فرايند شناسايي صفحات طراحي شده در موتورهاي كاوش گوگل و ياهو، از اين امكان موتورها استفاده كرده است.
5 June 14, 2006 till Aug 30, 2006 

) 1386بندي صفحات در شريف ( اي بر رتبه هاي حاصل از دور نخست انتشار صفحات با تمركز بر اثربخشي حضور عناصرابرداده  يافتهتحليل   6
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از سايت پژوهشگاه اطالعات و  2هاي وب در بازه زماني نخست در دامنه فرعي ابرداده انتشار صفحه

ها، در بازه زماني دوم در دامنه فرعي ابرداده  يرفت و انتشار همان صفحهانجام پذ 3مدارك علمي ايران

 صورت گرفت.  4از سايت دانشگاه فردوسي مشهد

اي  ها، اهميت دامنه سازي صفحه يكي از معيارهاي موتورهاي كاوش در سرعت بخشيدن به فرايند نمايه .3

هاي اهميت دامنه، تعداد پيوندهاي  كآيند. از مهمترين مال ها در آن به انتشار در مي است كه صفحه

گر، كاوشي در موتور كاوش گوگل به انجام  . براي كنترل اين عامل مداخله5باشد دريافتي آن دامنه مي

رسيد و مشخص گرديد كه ميزان پيوندهاي دريافتي وب سايت پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي 

پيوند). به همين دليل  270پيوند در مقابل  400ايران بيش از وب سايت دانشگاه فردوسي مشهد است (

ها در دامنه فرعي دانشگاه فردوسي، مدت  گر، در بازه دوم انتشار صفحه و براي مهار اين عامل مداخله

 سازي در نظر گرفته شد.  براي نمايه -دو برابر بازه زماني نخست  –تر   زماني طوالني

ذكر شده، مورد مشاهده قرار گرفت و تغييرات به ها در دو موتور كاوش  سازي صفحه روند نمايه .4

. از آن جايي كه در موتور كاوش گوگل تعداد نتايج اعالم شده با آن چه كه 6صورت روزانه ثبت شد

ترين صفحه نتايج، بررسي و تعداد واقعي نتايج،  در واقعيت بازيابي شده است متفاوت است، تا انتهايي

ربوط به بخش سنجش عملكرد موتور كاوش در بعد كمي و زماني هاي م ثبت شد. تا اين مرحله داده

 . 7گردآوري شد

                                                                                                                                                    
  گزارش شده است.

1 June 13, 2010 till Nov 15, 2010 
2 Subdomain  
3 http://metadata.irandoc.ac.ir 
4 http://metadata.um.ac.ir  

سايت مورد نظر  برقرار شده است. تعداد پيوند دريافتي  ها به وب سايت منظور از پيوند دريافتي، تعداد پيوندهايي است كه از ساير وب  5

به طور مثال اگر به دست آوردن تعداد پيوندهاي دريافتي به وب سايت  سايت در جامعه مخاطبان آن باشد. تواند نشاني از  اهميت يك وب مي

اين تعداد مشخص مي شود. در ساير  link:www.um.ac.irدانشگاه فردوسي مشهد در موتور كاوش گوگل مورد نياز باشد با كاوش فرمول 

 موتورهاي كاوش نيز وضعيت مشابهي حاكم است.

ني نخست، روزي سه كاوش در موتور كاوش گوگل، ياهو و ام اس ان با فرمول ها در بازه زما جهت گردآوري داده  6

site:http://metadata.irandoc.ac.ir   انجام شد. در بازه زماني دوم نيز روزانه دو كاوش در دو موتور كاوش گوگل و ياهو با فرمول

site:http://metadata.um.ac.ir ج بازيابي شده ثبت گرديد.انجام پذيرفت و همچون گذشته، تعداد نتاي  
واحد انجام پذيرفت؛ به طوري كه در مرحله  IPسازي در هر دو بازه زماني، از يك  هاي مربوط به فرايند نمايه فرايند گردآوري داده  7

همچنين به منظور  هاي مور د نظر  در دانشگاه فردوسي مشهد انجام پذيرفته است. ها در دانشگاه تهران و در مرحله دوم، كاوش نخست، كاوش

بندي صفحات بوده است، به صورت فشرده  اي كه مبتني بر رتبه هاي مرتبط با اثربخشي عناصر ابرداده كاهش خطا، تالش شد تا گردآوري داده
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هاي نمايه شده در موتورهاي كاوش به حد قابل قبولي رسيد براي تعيين  پس از آن كه تعداد صفحه .5

اي   اي در كادر محاوره اي كاوش كليدواژه ها به عناصر ابرداده عملكرد موتورهاي كاوش در توجه آن

هاي گواه و آزمون،  وتور كاوش گوگل و ياهو انجام پذيرفت. از آنجايي كه دو گروه صفحهساده دو م

ها در ميان ساير  در وب سايت طراحي شده، گنجانده شده است؛ و نيازي به تعيين رتبه صفحه

اي در دامنه وب سايت طراحي شده محدود شد.  هاي موجود در وب نيست، كاوش كليدواژه صفحه

 موتور كاوش گوگل و ياهو به ترتيب چنين است: فرمول كاوش در

site:http://metadata.irandoc.ac.ir “Keywords” 
site:metadata.irandoc.ac.ir “Keywords” يا  Domain:metadata.irandoc.ac.ir “Keywords” 

مواجه شد.  نمايه شده در موتور كاوش ياهو در انتهاي بازه زماني دوم با افتي ناگهاني يها تعداد صفحه

سازي مورد  به اين ترتيب عملكرد دو موتور كاوش گوگل و ياهو در مورد پوشش كمي و زماني نمايه

اي، تنها در مورد موتور كاوش  تحليل قرار گرفت و معيار كيفي ارزيابي، يعني توجه به عناصر ابرداده

آوري شده  هاي جمع با دادهگوگل بررسي شد. به طوري كه تفاوت عملكرد اين موتور كاوش در مقايسه 

 در بازه زماني نخست از موتور كاوش گوگل، مورد آزمون قرار گرفت.

  

  ها شيوه تجزيه و تحليل داده

براي پاسخگويي به پرسش نخست كه تغييرات عملكردي موتورهاي كاوش را درباره پوشش زماني و 

ها مورد تحليل قرار  گردآوري داده هاي حاصل شده تا سومين گام سازي در نظر دارد، داده كمي نمايه

بندي موتورهاي كاوش، رتبه  اي بر رتبه گرفت. در مورد پرسش دوم براي تعيين اثربخشي عناصر ابرداده

هاي انجام شده در موتورهاي كاوش، به تفكيك گروه گواه و آزمون با توجه   حاصل از هر يك از كاوش

  تجزيه و تحليل قرار گرفت.وارد شد و مورد  SPSSهاي پژوهش در  به پرسش

 Trunerاي است ( هاي رتبه با توجه به اين كه نتايج حاصل از كاوش در موتورهاي كاوش از نوع داده

and Brackbill, 1998 ؛Safari, 2005دو گروه  –داري تفاوت ميان گروه گواه و آزمون  )، ميزان معني

ن ناپارامتري يو من ويتني تعيين گرديد. اين آزمون هاي وب، با استفاده از آزمو در بازيابي صفحه -مستقل 

ها، از آن جايي كه تغييرات احتمالي عملكرد  در هر يك از دو بازه زماني تكرار شد. براي تكميل تحليل

هاي به دست آمده در هر يك از  موتورهاي كاوش مورد توجه است، آزمون ويلكاكسون در مورد رتبه

                                                                                                                                                    
  و در يك روز انجام شود.
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داري تفاوت ميان  هاي گواه و آزمون اجرا شد. به اين ترتيب كه معني صفحههاي زماني براي دو گروه  بازه

  هاي آزمون و گواه مورد محاسبه قرار گرفت. براي صفحه T2و  T1عملكرد موتور كاوش در دو زمان 

  

  گيري تحليل و نتيجه

كاوش سازي در موتورهاي   زماني نمايه -. تغييرات عملكردي موتورهاي كاوش از بعد پوشش كمي1

 مورد بررسي چگونه است؟ 

سازي در موتورهاي كاوش در دو بازه زماني مورد پيگيري  براي پاسخگويي به اين پرسش، روند نمايه

هاي اين بخش در نخستين بازه زماني  قرار گرفت و به صورت روزانه ثبت گرديد. عمل گردآوري داده

ميد. در هر دو بازه زماني، تنها موتور كاوش هفته به طول انجا 22هفته و در بازه زماني دوم  11مدت 

سازي كرد به طوري كه در بازه زماني  هاي نشريه الكترونيكي طراحي شده را نمايه گوگل، تمامي صفحه

  هفته تكميل شد.  7روز و در بازه زماني دوم در طي  11نخست اين فرايند در طي 

 
داشت؛ به طوري كه در بازه زماني نخست و  سازي در موتور كاوش ياهو، روندي كندتر فرايند نمايه

صفحه رسيد و در بازه زماني دوم اگر  93عدد از  88سازي شده به  هاي نمايه در آخرين هفته، تعداد صفحه

عدد در پايان هفته  18صفحه رسيد، اما با طي روندي نزولي به تعداد  58چه اين تعداد در هفته هجدهم به 

  بيست و دوم رسيد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها در دو بازه زماني در هر دو موتور كاوش گوگل، ياهو سازي صفحه . وضعيت كمي و زماني نمايه1نمودار 

سازي دو موتور كاوش مورد بررسي در هر دو بازه زماني آمده است. افت و  ، روند نمايه1در نمودار 

از افت و خيزهاي ماليم در بازه زماني اول  خيزها در هر دو موتور كاوش در بازه زماني دوم بسيار بيشتر

 )1گوگل (

 )2گوگل (

 )1ياهو (

 )2ياهو (
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 )2( گوگل روند خط

 )1( گوگل روند خط

 )1( ياهو روند خط

 )2( ياهو روند خط

گونه افت و خيزي مشاهده  است. ضمن آن كه در موتور كاوش گوگل و در بازه زماني نخست هيچ

  شود. نمي

، خط روندهاي هر يك از موتورهاي كاوش در دو بازه زماني انتشار آمده است براي 2در نمودار

از موتورهاي كاوش با رنگي يكسان نشان داده است. با سهولت در تشخيص، خط روندها در مورد هر يك 

سازي هر يك از موتورهاي كاوش در مقايسه با موتور كاوش ديگر و  ، روند نمايه2دقت در نمودار 

  همچنين در مقايسه با همان موتور كاوش در دو بازه زماني متفاوت قابل تحليل است.

  

  دو بازه زماني در هر دو موتور كاوش گوگل، ياهوها در  سازي صفحه . خطوط روند نمايه2نمودار 

دهد و اين نشان از فراز و  خط روند موتور كاوش ياهو در مرحله نخست بيشترين شيب را نشان مي

شود كه خط روند دو  اي است كه پيشتر نيز به آن اشاره شد. همچنين مشاهده مي فرودهاي قابل مالحظه

هايي تقريبا مشابه از هم و به صورت  هاي زماني با فاصله بازه موتور كاوش گوگل و ياهو در هر يك از

اند (دو خط پيكان دار با هم و دو خط دايره دار با هم مقايسه شود). با  موازي (البته نه كامال) قرار گرفته

سازي مورد اشاره قرار گرفت، خط روندهاي  هايي كه در بعد پوشش كمي و زماني نمايه وجود تفاوت

  ها است.  سازي صفحه شانگر ثبات نسبي عملكرد هر يك از موتورهاي كاوش در فرايند نمايهموازي، ن

  
بندي نتايج كاوش  اي در رتبه . تغييرات عمكردي موتورهاي كاوش در اهميت دادن به عناصر ابرداده2

  چگونه است؟

  اي در موتور كاوش گوگل . اثربخشي حضور هر يك از عناصر ابرداده2-1

كه نمايي كلي از مقدار پي محاسبه شده در  2هتر و امكان مقايسه و تحليل نتايج، جدولبراي درك ب
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دار هر عنصر، با قلم درشت و ايتاليك مشخص شده است.  شد. موارد معني آزمون يو من ويتني است، ارائه 

تغيير هاي كسب شده در هر گروه نشانگر آن است كه رتبه به نفع كدامين گروه  تفاوت ميانگين رتبه

هاي كه بهبود رتبه  وضعيت داده است؛ لذا در هر مورد از عناصر، به تفكيك موتور كاوش، گروه صفحه

هاي نمايه  مشخص شده است. از آن جايي كه تعداد صفحه "به نفع"با اصطالح  -آزمون يا گواه –داشته 

ر موتور كاوش گوگل تمركز ها، تنها ب شده در موتور كاوش ياهو كمتر از حد انتظار بود، لذا در تحليل

  شده است.
  اي . خالصه نتايج آزمون يو من ويتني در چگونگي عملكرد موتور كاوش گوگل در اهميت دادن به عناصر ابرداده2جدول 

 عنصر مورد آزمون نوع كليدواژه بازه زماني نخست بازه زماني دوم

 P-value به نفع P-value به نفع

 عنوان اچ تي ام ال صر به فردكليدواژه منح -- --  --  --

 كليدواژه تكرار شونده 000/0 آزمون 000/0 آزمون

 هاي اچ تي ام ال كليدواژه كليدواژه منحصر به فرد 462/0 آزمون 685/0 آزمون

 كليدواژه تكرار شونده 472/0 آزمون 006/0 گواه

 لتوصيف اچ تي ام ا كليدواژه منحصر به فرد 015/0 آزمون 012/0 آزمون

 كليدواژه تكرار شونده 016/0 گواه 025/0 آزمون

 عنوان دابلين كور كليدواژه منحصر به فرد -- --  --  --

 كليدواژه تكرار شونده 826/0 آزمون 537/0 گواه

 موضوع دابلين كور كليدواژه منحصر به فرد 121/0 آزمون 076/0 آزمون

 كليدواژه تكرار شونده 038/0 گواه 117/0 گواه

  توان گفت: مي 2هاي جدول با توجه به يافته

  در هر دو بازه زماني عنصر عنوان اچ تي ام ال براي موتور كاوش گوگل اهميت داشته است. •

هاي زبان اچ تي ام ال، در  اي كليدواژه موتور كاوش گوگل نسبت به حضور عنصر ابرداده •

ند در طي هر دو بازه زماني ثابت بوده صورت منحصر به فرد بودن، بهبود عملكردي نداشته است. اين رو

هاي تكرار شونده نه تنها به  هاي تكراري و در بازه زماني دوم، حضور كليدواژه است. در مورد كليدواژه

  ها بازيابي شده نيز شده است. بهبود عملكرد نيانجاميده است، بلكه باعث افت رتبه صفحه

بودن، در هر دو بازه زماني به بهبود عنصر توصيف اچ تي ام ال در صورت منحصر به فرد  •

حضور اين   هاي تكرار شونده، اگر چه در بازه زماني نخست، عملكرد انجاميده است. در مورد كليدواژه

 ها شده است در بازه زماني دوم به نفع گروه آزمون به بهبود رتبه انجاميده است. ها باعث افت رتبه كليدواژه
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 ورد توجه موتور كاوش گوگل نبود.اي دابلين كور م عنصر ابرداده •

اي موضوع دابلين كور، تفاوت معناداري را  هاي منحصر به فرد در مورد عنصر ابرداده كليدواژه •

هاي تكرار  رسد كه كليدواژه هاي گروه گواه و آزمون ايجاد نكرد. اما چنين به نظر مي در رتبه صفحه

معنادار است و   است. اين تفاوت، در بازه زماني نخست،ها شده  شونده در هر دو بازه زماني باعث افت رتبه

 در بازه زماني دوم به سطح معناداري نرسيده است.

هاي   ها و توصيف در اين پژوهش، با يافته  هاي حاصل از بررسي اثربخشي دو ابرنشانه كليدواژه  يافته

ايسه با ابرنشانه توصيف متفاوت است. ها در مق  ) مبني بر اثربخشي ابرنشانه كليدواژه1998ترنر و برك بيل (

ها اثربخشي بيشتري  هاي پژوهش حاضر نشان داد كه ابرنشانه توصيف در مقايسه با ابرنشانه كليدواژه يافته

هاي تكرار شونده نيز  ها در دو بازه زماني داشته است. در اين اثربخشي، كليدواژه در بهبود رتبه صفحه

  است.  ها شده باعث بهبود رتبه

بندي نتايج كاوش را، آن گونه  اي دابلين كور در رتبه ها عدم اثربخشي عناصر ابرداده همچنين يافته

كند. اين در حالي است كه  ) گزارش شده است، تأييد مي1386) و شريف (2005كه در پژوهش صفري (

  اند. ) اثربخشي عنصر موضوع دابلين كور را گزارش كرده2004ژانگ و ديميتروف (

 اي مورد بررسي  ات عملكردي موتور كاوش گوگل در طول زمان از نظر توجه به عناصر ابردادهتغيير 

توان گفت كه  ، در مورد تغييرات عملكرد موتور كاوش گوگل در طول زمان مي2با توجه به جدول

ه هاي تكرار شونده ابرنشان شود. نخست در مورد كليدواژه تنها در دو مورد تفاوت عملكرد مشاهده مي

هاي زبان اچ تي ام ال، به نحوي كه در بازه زماني دوم، تفاوتي معنادار به نفع گروه گواه را نشان  كليدواژه

هاي تكرار شونده توصيف زبان اچ تي ام كه نشانگر تغيير جهتي به سمت بهبود  ه دهد و دوم در كليدواژ مي

آمده است، نوعي ثبات عملكرد  2جدولرتبه در جهت گروه آزمون است. در بقيه موارد، آن چنان كه در 

كه  3تر شدن تغييرات عملكرد موتور كاوش گوگل در طول زمان، جدول باشد. براي روشن حاكم مي

  شود.  گزارش آزمون ويلكاكسون است، ارائه مي

  .  نتايج آزمون ويلكاكسون در مورد تغييرات عملكرد موتور كاوش گوگل در توجه به عناصر3جدول 

P-value صر مورد بررسيعن 
 هاي گروه گواه صفحه هاي گروه آزمون صفحه

 عنوان اچ تي ام ال 440/0 158/0

 هاي اچ تي ام ال كليدواژه 060/0 216/0
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 توصيف اچ تي ام ال 586/0 001/0

 عنوان دابلين كور 224/0 861/0

 موضوع دابلين كور 001/0 002/0

  

وت معناداري كه در طول زمان گزارش شده است مشخص است نخستين تفا 3همانطور كه در جدول

اي در  مربوط به عنصر توصيف اچ تي ام ال است. بيان شد كه در بازه زماني نخست وجود عناصر ابرداده

ها و در بازه زماني دوم  هاي تكرار شونده در توصيف اچ تي ام ال باعث افت معنادار رتبه قالب كليدواژه

). تفاوت معنادار حاصل از آزمون ويلكاكسون به اين تغيير 2ده است (جدولها ش سبب بهبود معنادار رتبه

  رويه در موتور كاوش گوگل مربوط است. 

دومين تفاوت در مورد عنصر موضوع دابلين كور گزارش شده است. در اين مورد نيز با توجه به 

هاي تكرار شونده  يدواژهدر مورد كل  توان چنين استدالل كرد كه اگر چه موتور كاوش گوگل، مي 2جدول

ها شده است، در بازه زماني دوم اين تفاوت معنادار نيست. اين تغيير رويه  به طور معناداري باعث افت رتبه

  سبب معنادار شدن تفاوت عملكرد موتور كاوش گوگل در طول زمان شده است. 

  ل. اثربخشي تكرار كليدواژه در بخش سرآيند صفحه وب در موتور كاوش گوگ2-2

هاي وب و اثرگذاري آن بر رتبه  در اين پرسش تعداد تكرار كليدواژه در بخش سرآيند صفحه

  ها مورد بررسي قرار گرفته است.  صفحه

ها  هنگامي كه تفاوت معناداري در رتبه  مشخص است كه در هر دو بازه زماني، 4با توجه به جدول

ست، نه گروه آزمون. به اين معني كه موتور كاوش اين تفاوت رتبه به نفع گروه گواه ا  مشاهده شده است،

ها حساس است و آن را نوعي تقلب به شمار  گوگل نسبت به تكرار كليدواژه در بخش سرآيند صفحه

آورد. نتيجه آزمون يو من ويتني به ويژه در تكرار پنج باره كليدواژه در بخش سرآيند، گواهي بر اين  مي

  مطلب است.

هاي وب در موتور  بندي صفحه  پنج بار تكرار كليدواژه در بخش سرآيند صفحه وب بر رتبه . اثربخشي دو تا4جدول

  كاوش گوگل

 تعداد تكرار مورد بررسي بازه زماني نخست بازه زماني دوم

 P-value به نفع P-value به نفع

 دوبار تكرار  580/0 آزمون 008/0 گواه
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 سه بار تكرار 008/0 گواه 663/0 آزمون

 چهار بار تكرار 062/0 گواه 562/0 گواه

 پنج بار تكرار 000/0 گواه 011/0 گواه

  

تغييرات عملكردي موتور كاوش گوگل در طول زمان از نظر توجه به تكرار عناصر 

  هاي وب  اي در بخش سرآيند صفحه ابرداده

، به 5جدول هاي وب، با توجه به هاي تكرار شونده در بخش سرآيند صفحه در مورد تكرار كليدواژه

شود. در  تفاوتي معنادار به نفع گروه گواه مشاهده مي  باره كليدواژه، رسد كه تنها در تكرار پنج نظر مي

مورد دوبار تكرار كليدواژه نيز تفاوتي ميان دو بازه زماني قابل شناسايي است به طوري كه در بازه زماني 

  ت.دوم، تفاوتي معنادار به نفع گروه گواه گزارش شده اس

دهد كه دو مورد تفاوت معنادار در عملكرد موتور  نشان مي 5اما آزمون ويلكاكسون در جدول

شود. نخستين تفاوت  ها در بخش سرآيند مشاهده مي كاوش گوگل در اهميت دادن به تكرار كليدواژه

يز مشاهده ن 4ها در بخش سرآيند است. همانگونه كه در جدول  معنادار مربوط به دو بار تكرار كليدواژه

شد يك تغيير در موتور كاوش گوگل قابل شناسايي است. به طوري كه در دومين بازه زماني تفاوتي 

معنادار به نفع گروه گواه نشان داده است در حالي كه در بازه زماني نخست اگر چه مقدار پي محاسبه شده 

بوده است. همين اتفاق به طور ها به نفع گروه آزمون  به سطح معناداري نرسيده است اما مجموع رتبه

  شود. برعكس در مورد سه بار تكرار نيز مشاهده مي

  . تغيير عملكرد موتور كاوش گوگل در توجه به تكرار دو تا پنج باره كليدواژه در بخش سرآيند صفحه5جدول 

 

  سخن پاياني

هاي مختلف قابل ارزيابي است. در اين  كوتاه سخن آن كه عملكرد موتورهاي كاوش از جنبه

P-value تعداد تكرار مورد بررسي 
 هاي گروه گواه صفحه هاي گروه آزمون صفحه

 دوبار تكرار 158/0 001/0

 سه بار تكرار 158/0 002/0

 چهار بار تكرار 158/0 182/0

 پنج بار تكرار 158/0 080/0
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وگل مورد توجه است. سازي موتورهاي كاوش ياهو و گ پژوهش دو مولفه كمي و كيفي در عملكرد نمايه

سازي در موتورهاي كاوش عمومي مورد بررسي قرار گرفت و  زماني، سرعت و عمق نمايه -در بعد كمي

به منزله  –بندي نتايج كاوش هستند  كه از جمله عوامل بالقوه مؤثر بر رتبه -اي  در بعد كيفي عناصر ابرداده

ز برخي موارد مختصر ذكر شده، موتورهاي كاوش ها مشخص شد كه به ج معيار ربط فني. در تحليل يافته

  اند.  مورد بررسي تفاوت چنداني در عملكرد خويش نداشته

شود. از جمله: در صورت اثربخش نبودن به  هاي ديگري مي اين وضعيت سبب طرح پرسش

ديگري اي، آيا لزومي به توسعه و استفاده از آنها در محيط وب هست؟ چه عوامل  كارگيري عناصر ابرداده

هاي بهتر در نتايج كاوش موتورها مؤثر است؟ تغييرات عملكردي موتورهاي كاوش در چه  در كسب رتبه

رسد كه  هاي ديگري است. به نظر مي ها نيازمند طراحي پژوهش سمت و سويي است؟ پاسخ اينگونه پرسش

ردهاي متفاوت همچنان وجود هاي مختلف و با رويك اين ابزارهاي كاوش در جنبه  نياز به ارزيابي همه جانبه

  دارد.
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