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Abstract 
Objectives: The present study aims to survey the reaction of Web search engines to the 

markup metadata records of a person entity (fourteen infallibles) based on Schema.org at two 

levels of indexability and semantic visibility.  
Methods: The research method is experimental. The research populations consisted of 42 

metadata records in the form of two experimental groups (14 records in Microdata format and 

14 records in JSON-LD format) and a control group (14 records in HTML format). Another 
research population is Web search engines (Google and Bing) which was selected by the 

targeted sampling method. These records were published on an independent website and 

introduced directly to search engines. The data collection method was structured observation 
and the data collection tool was researcher-made checklists. 

Results: The results showed that Google and Bing search engines indexed the metadata 

records of person entities in two experimental groups (Microdata and JSON-LD) and also were 
done semantic visible. The metadata records of the control groups were also indexed in search 

engines but were not semantic visibility. 

Conclusions: Using Scema.org and its syntactic context for markup to create rich snippets 
will improve their indexability and semantic visibility in Web search engines. Creating 

structured data in the Web environment will lead to the realization of the Semantic web, and the 

retrieval of knowledge. 
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 چکیده

گذاری شده   ای نشانه  های فراداده  هدف این پژوهش بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه هدف:
پذیری و پیدانمایی   های ساختارمند در دو سطح نمایه  ( مبتنی بر فرانمای تولید داده)ع(موجودیت شخص )چهارده معصوم

 معنایی است.
 ای در قالب  پیشینه فراداده 49باشد. جامعه پژوهش مشتمل بر   روش پژوهش حاضر از نوع تجربی می :  روش

 54دی.( و یک گروه گواه )  ال. -سان  پیشینه در فرمت جی. 54های خرد و   پیشینه در فرمت داده 54دو گروه آزمون )
باشند که با روش هدفمند،   موتورهای کاوش وب میال.( هستند. جامعه آماری دیگر،   .ام.  تی  پیشینه در فرمت اچ.

سایتی مستقل منتشر و به صورت مستقیم به   ها در وب  موتورهای کاوش گوگل و بینگ انتخاب شدند. این پیشینه
ها، سیاهه وارسی   ها، روش مشاهده ساختارمند و ابزار گردآوری داده  موتورهای کاوش معرفی شدند. روش گردآوری داده

 ساخته بود.   محقق
ای موجودیت شخص در دو گروه   های فراداده  ها نشان داد که موتورهای کاوش گوگل و بینگ، پیشینه  یافته نتایج:
های   .دی.( را نمایه و همچنین به صورت معنادار پیدانمایی کردند. همچنین پیشینه  ال   -سان  های خرد و جی.  آزمون )داده

 ش، نمایه شد، اما به سطح پیدانمایی معنایی نرسید.گروه گواه در موتورهای کاو

                                                           
ای   های فراداده  کاوش وب به پیشینه (. واکنش موتورهای1041کریمی، رضا؛ محمدی استانی، مرتضی؛ نصیری، محمدرضا ) استناد به این مقاله:. 1

. 111-17(: 1)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتهای ساختارمند.   گذاری شده موجودیت شخص )چهارده معصوم)ع(( مبتنی بر فرانمای تولید داده  نشانه
DOI: 10.22091/stim.2021.6640.1540 

 00/00/7000تاری    خ پذیرش:  ؛  90/00/7000تاری    خ اصالح:  ؛  02/79/7022 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

انشیارد
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گذاری جهت ایجاد   های ساختارمند و بستر نحوی آن برای نشانه  استفاده از فرانمای تولید داده گیری:  نتیجه
ی ها  پذیری و پیدانمایی معنایی آنها در موتورهای کاوش وب خواهند شد. ایجاد داده  های غنی موجب بهبود نمایه  خرده

 ساختارمند در محیط وب، تحقق وب معنایی، و بازیابی دانش را به دنبال خواهد داشت.

 

گذاری معنایی،   های ساختارمند، موجودیت شخص، موتورهای کاوش وب، نشانه  فرانمای تولید داده ها: کلیدواژه

 ش بینگ.دی، موتور کاوش گوگل، موتور کاو  ال.-سان  های خرد، جی.  ، داده)ع(چهارده معصوم
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 . مقدمه1

های آن به صورت تصاعدی افزایش   امروزه وب به سرعت در حال توسعه است و حجم داده
میلیارد نفر در جهان کاربر اینترنت هستند که عمده آنها از موتورهای  54/4یابد. نزدیک به   می

 42کنند. موتور کاوش گوگل در هر ثانیه حدود   کاوش برای دریافت اطالعات مورد نیاز استفاده می
رسد. این موتور کاوش صدها   میلیارد می 5/3کند. این رقم در هر روز به   هزار جستجو دریافت می

میلیون گیگابایت است؛ بنابراین،  222وب را نمایه کرده که حجم آن بیش از  میلیارد صفحه
های اطالعاتی، نیازمند سازماندهی است. در غیر این صورت،   محتوای وب مانند همه محیط

پردازش و بازیابی اطالعات وب با دشواری مواجه خواهد بود. سازماندهی محتوای وب با استفاده 
گذاری   های نشانه  ها و زبان  گیرد. این روش که از برچسب  اداده صورت میاز ابزارهایی نظیر فر

کنند، به افزایش میزان   برای سازماندهی اشیای محتوایی وب استفاده می 1ال.(  ام.  تی.  )نظیر اچ.
ها و   بندی سایت  بازیابی محتوای وب کمک شایانی کرده و موتورهای کاوش براساس آن به رتبه

پردازند. در این روش، موتورهای کاوش درکی از مفاهیم و محتواهای موجود در وب   ها می  داده
گیرد. در این رویکرد با توجه   ای جستجو و بازیابی انجام می  ساس تطابق کلیدواژهنداشته و صرفًا برا

به افزایش تصاعدی محتوای وب، مشکالتی نظیر ریزش کاذب و بازیابی مطالب بدون ارتباط 
 معنایی با موارد جستجو شده کاربر به وجود خواهد آمد.

یرمعنایی در وب وجود دارد. یکی از حل جهت غلبه بر مشکل بازیابی غ  در حال حاضر دو راه
کند و   ها کمک می  های پیشنهادی، وب معنایی است. وب معنایی به ماشین در فهم داده  حل  این راه

های متنوعی دارد. تحقق وب معنایی   دهد و روش  به همین دلیل کیفیت بازیابی را افزایش می
های ساختارمند در وب به   م، ایجاد دادهحل دو  هاست. راه  ها و روش  نیازمند برخی زیرساخت

های ساختارمند   های ایجاد داده  منظور پردازش و سازماندهی بهتر و درک معنا است. یکی از روش
است. در این روش از  2های ساختارمند موسوم به اسکیما دات ُارگ  در وب، فرانمای تولید داده

ب به منظور درک و در نتیجه بازنمایی معنایی گذاری محتوای و  برای نشانه 3ارزش -ساختار نام
ای. و   اف.  های خرد، آر.دی.  های خرد، فرم  های داده  شود. بستر نحوی این طرح در قالب  استفاده می

                                                           
1. HTML 
2. Schema.org 
3. Name-value 
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 ای مختلف در وب نظیر کتاب،  های داده  گیرد و موجودیت  صورت می 1دی.  ال.-سان  جی.
(. 0224، 2کند )پیتچرز  گذاری می  و جز اینها را نشانه نامه، رستوران، سینما، شخص  مجله، پایان

گذاران این طرح هستند که در حال حاضر   از بنیان 3موتورهای کاوش گوگل، یاهو، بینگ و یاندکس
کنند. با این وجود، این روش در میان تولیدکنندگان و دارندگان محتوای   از این طرح پشتیبانی می

های آن جهت تحقق وب معنایی و   رغم مزایا و سودمندی  ها علی  تسای  وب و همچنین مدیران وب
 تر مورد توجه است.  حرکت به سمت بازیابی معنایی کم

پذیری، کاربردپذیری و   پذیر کرده و دسترس  این طرح درک محتوا را برای موتورهای کاوش امکان
های   . در این طرح برای انواع موجودیتپیدانمایی معنایی را برای کاربران نیز بهبود و ارتقاء داده است

گذاری با   ای وب نظیر شخص، سازمان، رویداد، آثار خالقانه و جز اینها، صفاتی جهت نشانه  داده
.دی. طراحی   ال-  .سان  ای. و جی  اف.  های خرد، آر.دی.  های خرد، فرمت  گذارهایی نظیر داده  نشانه

های ساختارمند، امکان گسترش   (. فرانمای تولید داده2338شده است )محمدی استانی و همکاران، 
فراهم کرده است تا دارندگان و ناشران محتوا در  4ها و هم در سطح صفات  را هم در سطح موجودیت

هایی که با   گذاری محتوا اقدام کنند. موجودیت  سطح وب بتوانند منطبق با نیاز خود نسبت به نشانه
گذاری شوند، در هنگام مواجهه با موتورهای کاوش،   های این طرح نشانه  صفات هر یک از موجودیت

سازی و پیدانمایی خواهند شد. به عبارت دیگر، موتورهای کاوش با توجه به   به صورت معنایی نمایه
ها را درک و صفات آنها را مطابق این   شناسانه این طرح، موجودیت  ساختار سلسله مراتبی و هستی

 کند.  سازی و پیدانمایی می  ساختار نمایه
و  8(، سیمسک0220) 7(، رونالو0225) 6(، پائولهیم0225) 5های چندی نظیر میکا  پژوهش
های ساختارمند با فرانمای   در ارتباط با ایجاد داده (0225) 9( و هپ0228و  0227همکاران )

                                                           
1. Microdata, Microformats, RDFa, JSON-LD 

2. Pitchers 

3. Google, Yahoo, Bing & Yandex 

4. Properties 

5. Mika 

6. Paulheim 
7. Ronallo 
8. Şimşek 
9. Hepp 
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 های ساختارمند در وب و مزایای آن انجام شده است.  لید دادهتو
های ساختارمند، موجودیت شخص است. در حال   ها در فرانمای تولید داده  یکی از موجودیت

صفت نظیر نام، جنسیت، وابستگی سازمانی، همکاران،  63حاضر، موجودیت شخص دارای 
خ تولد و جز اینها برای توصیف و سازماندهی است. التحصیل، آدرس، محل تولد، تاری  فرزندان، فارغ

به عنوان یک  )ع(های گسترده، پراکنده و بعضًا نادرست در مورد چهارده معصوم  با توجه به وجود داده
گستر، یافتن مقادیر و ارزش صحیح صفات مورد نیاز جهت   ای در محیط وب جهان  موجودیت داده

 )ع(های ساختارمند، چهارده معصوم  ه ساختار فرانمای تولید دادهبازیابی آنها ضروری است. با توجه ب
گردد که در پژوهش حاضر به عنوان نمونه جهت بررسی و   به عنوان موجودیت شخص قلمداد می

 های مبتنی بر آنها انتخاب شد.  تبیین واکنش موتورهای کاوش نسبت به پیشینه
ورهای کاوش وب نسبت به مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی واکنش موت

( مطابق با فرانمای )ع(گذاری شده صفات موجودیت شخص )چهارده معصوم  های نشانه  پیشینه
ها را به   پذیری و پیدانمایی معنایی بیشتر آن  های ساختارمند است. آیا این عمل بهبود نمایه  تولید داده

پذیری و پیدانمایی معنایی   ان بهبود نمایهگذاری معنایی تو  های نشانه  دنبال خواهد داشت؟ آیا روش
های ساختارمند در محیط   ها و بازنمایی صفات آنها را با کمک فرانمای تولید داده  این نوع پیشینه

های صفات موجودیت شخص که براساس فرانمای   وب معنایی دارند؟ به عبارت دیگر، آیا پیشینه
ده است، توسط موتورهای کاوش وب )گوگل و بینگ( گذاری ش  های ساختارمند نشانه  تولید داده

 سازی و پیدانمایی معنایی خواهند شد؟  نمایه
( از دو )ع(های موجودیت شخص )چهارده معصوم  گذاری پیشینه  بدین منظور برای نشانه

.دی. استفاده شد. به منظور تحقق اهداف پژوهش، سواالت   ال-سان  های ُخرد و جی.  فرمت داده
 ظر قرار گرفت:ذیل مدن

ای موجودیت شخص )چهارده   های فراداده  پذیری و پیدانمایی معنایی پیشینه  وضعیت نمایه. 2
های ُخرد در موتورهای   های ساختارمند در فرمت داده  ( مبتنی بر فرانمای تولید داده)ع(معصوم

 کاوش گوگل و بینگ چگونه است؟
ای موجودیت شخص )چهارده   های فراداده  پیشینهپذیری و پیدانمایی معنایی   وضعیت نمایه. 0

.دی. در موتورهای   ال-.سان  های ساختارمند در فرمت جی  ( مبتنی بر فرانمای تولید داده)ع(معصوم
 کاوش گوگل و بینگ چگونه است؟
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 . پیشینه پژوهش6

مبتنی  های  توان در دو بخش پژوهش  های انجام شده در ارتباط با پژوهش حاضر را می  پژوهش
های ساختارمند و تبیین واکنش موتورهای کاوش نسبت به استانداردها و   بر فرانمای تولید داده

 بندی کرد.  تقسیم 1پذیری  اشیای محتوایی وب یا به عبارت دیگر مطالعات میانکنش
هایی انجام شده   های ساختارمند، پژوهش  های مرتبط با فرانمای تولید داده  در حوزه پژوهش

های موضوعی مختلف، پیشنهاد   ها و حوزه  ت که اکثر آنها به موارد کاربرد این طرح در بافتاس
اند.   ها پرداخته  های جدید، جستجو بر مبنای موجودیت و بازیابی معنایی داده  صفات و موجودیت

 گردد.  در ادامه به برخی از آنها به صورت موجز اشاره می
های ساختارمند و شناسایی   (، تبیین فرانمای تولید داده2338محمدی استانی و همکاران )

، (0228)و همکاران  2ای در این طرح، بالسی  مدار و آشیانه  شناسانه، بافت  رویکردهای هستی
و  3به توصیف حوزه توریسم با واژگان و صفات این طرح و میکستر (0227)سیمسک و همکاران 

 های ساختارمند مبادرت کردند.   نامه با فرانمای تولید داده  (، به توصیف رساله و پایان0224همکاران )
نویسی   ، در رابط برنامه(0228)ها نظیر سیمسک و همکاران   همچنین برخی دیگر از پژوهش

 6ای، فردریک  به عنوان مدل داده 5(، در مجموعه یوروپینا0227و همکاران ) 4وب، والیس
ی سیستم ( در طراح0225) 7(، در جستجوی مبتنی بر موجودیت در وب، تورت و اوالیو0225)

( در رصد 0224و همکاران ) 8های ساختارمند و دی فرانزو  گفتگومحور جهت ایجاد داده
 اند.  های ساختارمند استفاده کرده  بانی( وب، از فرانمای تولید داده  )دیده

های ساختارمند نظیر محمدی   با فرانمای تولید داده های مرتبط  در گروه دیگری از پژوهش
 (،0225) 10( و الدج و کراوس0225) 9(، الدج2333(، فردحسینی و همکاران )2338استانی )

                                                           
1. Interoperability 
2. Balci 

3. Mixter 

4. Wallis 

5. Europeana 

6. Friedrich 

7. Tort & Olivé 

8. DiFranzo 

9. Aldaej 

10. A Aldaej & Kraus 
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 های مورد بررسی پرداخته شده است.  به گسترش و پیشنهاد صفات جدید در موجودیت
شماری انجام شده است.   ای بیه  پذیری نیز پژوهش  های مرتبط با میانکنش  در حوزه پژوهش

های مبتنی بر عناصر   ها به تبیین چگونگی واکنش موتورهای کاوش با پیشینه  اکثر این پژوهش
هایی   اند. پژوهش  .ال. پرداخته  ام  تی.  ال. و اچ.  ام.  ای در بسترهای نحوی مختلف نظیر ایکس.  فراداده

(، 2334الحوائجی و همکاران )  (، باب0225) 1(، صفری0228نظیر طاهری و خسروجردی )
ها به   اند. اکثر این پژوش  ( از این دسته2386( و شریف )2388شفیعی علویجه و همکاران )

ها و واکنش مثبت موتورهای کاوش در بسترهای نحوی به   تقویت و بهبود جستجو با وجود فراداده
 ال. اشاره دارند.   ام.  ویژه ایکس.

ها که تناسب بیشتری با پژوهش حاضر دارد، به بررسی واکنش   پژوهشنوع دیگری از این 
های ساختارمند و به   ای مبتنی بر فرانمای تولید داده  های فراداده  موتورهای کاوش نسبت به پیشینه

ها به   اند. تعداد این نوع از پژوهش  طور کلی استفاده از رویکردهای معنایی در بازیابی پرداخته
 گردد.  ها اشاره می  تر است که در ادامه به برخی از این پژوهش  کم نسبت بسیار

سازی و پیدانمایی   (، در پژوهشی به تبیین واکنش موتورهای کاوش در نمایه2333جلیلی مناف )
های خرد،   ال.، داده  ام.  .تی.  های غنی )اچ  نامه مبتنی بر خرده  ای نوع پایان  های فراداده  معنایی پیشینه

ای.( به صورت تطبیقی و با رویکرد تجربی پرداخته است. نتایج   اف.  دی. و آر.دی.  ال.-سان  جی.
ای در تمام   های فراداده  سازی پیشینه  نشان داد که موتورهای کاوش گوگل، بینگ و یاندکس قادر به نمایه

 یی نرسیدند.ها به سطح پیدانمایی معنا  کدام از این پیشینه  ها شدند، اما هیچ  فرمت
(، در پژوهشی واکنش موتورهای کاوش گوگل و بینگ را نسبت به 2338محمدی استانی )

های   اسالمی مبتنی بر فرانمای تولید داده -های خطی بافت ایرانی  ای نسخه  های فراداده  پیشینه
نشان داد  دی. بررسی کرد. نتایج این پژوهش  ال.-سان  های ُخرد و جی.  ساختارمند در فرمت داده

 ای موجود در دو موتور کاوش گوگل و بینگ، نمایه و پیدانمایی معنایی شدند.  های فراداده  که پیشینه
ای   های فراداده  (، به بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه2337در پژوهشی آقاده )

ها نشان داد که   یافتهدی. با روش تجربی پرداخت.   ال.-سان  های خرد و جی.  مستند در فرمت داده
های   های جامعه پژوهش و ارزش  سازی و بازنمایی تمام پیشینه  موتورهای کاوش قادر به نمایه

                                                           
1. Safari 
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های مستند طراحی شده بودند. این قابلیت موجب افزایش جامعیت در   داده های مرتبط با  افزونه
 بود.بازیابی موتورهای کاوش و بهبود کنترل مستندات در محیط وب خواهد 

(، در پژوهشی به بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به 2336طاهری و همکاران )
های پیوندی در کنسرسیوم محتوای های غنی و روش دادههای مبتنی بر روش ترکیبی خرده فراداده

سازی   ملی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که موتورهای کاوش گوگل، بینگ و یاهو قادر به نمایه
ها در نتایج کاوش پدیدار شدند. در مقابل، هیچ یک از   ای بوده و این پیشینه  های فراداده  نهپیشی

های   ای نبودند. پیشینه  های فراداده  موتورهای کاوش، قادر به پیدانمایی و نمایش ساختارمند پیشینه
رهای کاوش، قادر به دی. و معرفی به موتو  ال.-سان  ای پژوهش، پس از ترکیب با قالب جی.  فراداده

های پیوندی، قادر به پیدانمایی های غنی و دادهسازی بودند، اما با توجه به روش ترکیبی خردهنمایه
 های تعریف شده بودند.و نمایش ساختارمند نبوده، در صورتی که قادر به پیدانمایی برچسب

های غنی   سازی و پیدانمایی خرده  نامه خود به بررسی تطبیقی نمایه  (، در پایان2335ذوالقدر )
ها حاکی از آن است که موتور کاوش گوگل   در موتورهای کاوش وب با روش تجربی پرداخت. یافته

صورت   های گروه آزمون را به  سازی، و پیشینه  ای هر دو گروه آزمون و گواه را نمایه  های فراداده  پیشینه
های هر دو   ما موتورهای کاوش یاهو و بینگ، فقط پیشینهمعناداری در نتایج جستجو پدیدار نمود. ا

 های گروه آزمون نبود.   سازی کرد، و قادر به پیدانمایی پیشینه  گروه را نمایه
گذاری معنایی   به نشانه 2آر  ای  او  ای موسوم به یوکی  (، در پروژه0223و همکاران ) 1هاوکسی

های ساختارمند جهت توصیف منبع،   ی تولید دادهمنابع آموزشی با استفاده از واژگان فرانما
گذاری با   سازی موتورهای کاوش )سئو( و کشف منبع پرداختند. نتایج نشان داد که نشانه  بهینه

پذیری و   های خرد، نقش مؤثری در کشف  های ساختارمند در قالب داده  عناصر فرانمای تولید داده
 سازی موتورهای کاوش دارد.  بهینه

های   پذیری با استانداردهای جدید نظیر فرانمای تولید داده  های حوزه میانکنش  بررسی پژوهش
اند. همچنین   ها جدید بوده و در چند سال اخیر انجام شده  ساختارمند نشان داد که اکثر این پژوهش

ی مختلف در ها  گذاری معنایی موجودیت  نقش موثر نشانه دهنده  ها نشان  نتیجه اکثر این پژوهش

                                                           

1. Hawksey 

2. UKOER 
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پذیری و پیدانمایی معنایی هستند که باعث بهبود عملکرد موتورهای کاوش و   سازی، کشف  نمایه
 همچنین رضایت کاربران شده است.

گفته، تاکنون پژوهشی در ارتباط با موجودیت شخص و چگونگی   با توجه به مطالب پیش
رو، پژوهش حاضر، چهارده   ینواکنش موتورهای کاوش نسبت به آنها انجام نشده است. از ا

های   گذاری مبتنی بر این طرح و همچنین پراکندگی و نقض ارزش  را به علت عدم نشانه )ع(معصوم
آن در سطح وب به صورت یکپارچه، به عنوان موجودیت شخص، انتخاب کرد. سپس نسبت به 

های ُخرد و   های داده  متهای ساختارمند در فر  گذاری آنها منطبق با فرانمای تولید داده  نشانه
ای   های فراداده  دی. اقدام و واکنش موتورهای کاوش گوگل و بینگ را نسبت به پیشینه  ال.-سان  جی.

 آنها در محیط واقعی وب بررسی نمود.

 روش پژوهش. 3

روش پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد، کّمی، و از لحاظ نوع، کاربردی بوده و از نوع تجربی 
های تجربی مستلزم سه مرحله مهم برقراری کنترل، ایجاد تغییر و مشاهده   وهشاست. طرح پژ

های   (، که در این پژوهش، کنترل با اطمینان از همسانی گروه232، ص2332رضویه، باشد )  می
کارگیری متغیر آزمایشی یعنی   آزمون و گواه )در این پژوهش دقیقًا یکسان هستند(، ایجاد تغییر با به

های   براساس صفات نوع شخص در فرمت داده )ع(های چهارده معصوم  ری موجودیتگذا  نشانه
گردد. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر   .دی.، و در نهایت مشاهده محقق می  ال-سان  ُخرد و جی.

تایی مشابه در قالب دو گروه  24بودند که در سه گروه  )ع(ای از چهارده معصوم  پیشینه فراداده 40
.ال.( قرار   ام  .تی.  دی.( و یک گروه گواه )فرمت اچ  ال.-سان  های ُخرد و جی.  رمت دادهآزمون )ف

که با  گرفتند. همچنین جامعه آماری در بخش واکنش نیز موتورهای کاوش عمومی وب هستند
با توجه به معرفی و پشتیبانی از فرانمای تولید روش هدفمند، موتورهای کاوش گوگل و بینگ 

ها، کسب رتبه باال در   ی ساختارمند انتخاب شدند. همچنین علت دیگر انتخاب آنها  داده
 بود. 3و الکسا 2، سرچ انجین گاید1های سرچ انجین واچ  سایت  وب

                                                           
1. http://searchenginewatch.com 

2. http://searchengineguide.com 

3. http://alexa.com 
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افزارهای متنی و همچنین به منظور   از نرم )ع(های چهارده معصوم  گذاری پیشینه  برای نشانه
ابزار سنجش »دی. از   ال.-.سان  های ُخرد و جی  ادههای د  سنجش و اعتبارسنجی آنها در فرمت

ای نمونه پژوهش )صفات   گذاری پیشینه فراداده  استفاده شد. نشانه« های ساختاریافته گوگل  داده
.دی. در   ال-.سان  های ُخرد و جی  های داده  ( در قالب فرمت)ع(موجودیت شخص امام علی

است که پوشش تمام صفات بسیار زیاد بوده و در این مثال  آمده است. الزم به ذکر 0و 2های   مثال
 گذاری شده جهت نمونه ارائه شده است.  تنها بخشی از صفات نشانه

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person"> 

  <span itemprop="name">Ali ibn Abi Talib</span> 

  <span itemprop="birthDate">September 28, 600</span> 

    <span itemprop="birthPlace" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> 

 <span itemprop="name">Ka'ba, Mecca</span> 

<span itemprop="children" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 

<span itemprop="name">Al-Hasan</span> 

<span itemprop="name">Al-Husayn</span> 

<span itemprop="name">Abbas</span> 

<span itemprop="name">Zaynab</span> 

<span itemprop="name">Umm Kulthum</span> 

<span itemprop="deathDate">January 28, 661</span> 

<span itemprop="deathPlace" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> 

 <span itemprop="name">Mosque of Kufa</span> 

<span itemprop="honorificPrefix">Imam, Amir al-Mu'minin</span> 

<span itemprop="honorificSuffix">peace be upon him</span> 

<span itemprop="jobTitle">Religious leader</span> 

<span itemprop="parent" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 

 <span itemprop="name">Fatima bt. Asad</span> 

<span itemprop="name">Abu Talib b. 'Abd al-Muttalib</span> 

<span itemprop="sibling" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 

<span itemprop="name">Ja'far</span> 

<span itemprop="name">Aqil</span> 

<span itemprop="name">Talib</span> 

<span itemprop="spouse" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 

<span itemprop="name">Fatima</span> 

<span itemprop="name">Umm al-Banin</span> 

<span itemprop="name">Asma</span> 

<span itemprop="gender"> male </span> 

</div> 

های خرد  ( در فرمت داده)ع(ای موجودیت شخص )امام علی  . پیشینه فراداده1مثال   

<script type="application/ld+json"> 

{ 

  "@context": "https://schema.org", 

  "@type": "Person", 

    "name": "Ali ibn Abi Talib", 

  "birthDate": "September 28, 600", 

 "birthPlace": [{ 

  "@type":"Place", 

   "name":"Ka'ba, Mecca" 
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}, 

 "children": [{ 

  "@type":"Person", 

 "name": ["Al-Hasan", "al-Husayn", "Muhsin", "Abbas", "Abd Allah", "Ja'far", "'Uthman", "'Ubayd 

Allah", "Abu Bakr", "Muhammad", "'Umar", "Zaynab", "Umm Kulthum", "Ruqayya"] 

}, 

  "deathDate": "January 28, 661", 

"deathPlace": [{ 

  "@type":"Place", 

   "name":"Mosque of Kufa" 

}, 

"honorificPrefix ": "Imam, Amir al-Mu'minin", 

"honorificSuffix": "peace be upon him", 

"jobTitle": ["Religious leader", "1st Imam of the Shi'a", "Amir al-Mu'minin"], 

"parent": [{ 

  "@type":"Person", 

   "name":["Abu Talib b. 'Abd al-Muttalib", "Fatima bt. Asad"] 

},  

"sibling": [{ 

  "@type":"Person", 

   "name":["Ja'far", "Aqil", "Talib"] 

}, 

"spouse": [{ 

  "@type":"Person", 

   "name":["Fatima", "Umama", "Umm al-Banin", "Layla", "Asma'", "Sahba'", "Khawla"] 

},  

"gender": "male" 

} 

</script> 

دی.  ال.-.سان  جی( در فرمت )ع(ای موجودیت شخص )امام علی  . پیشینه فراداده2مثال   

سایت به صورت مستقیم   سایت طراحی شده منتشر گردید. این وب  ای در وب  های فراداده  پیشینه
به موتورهای کاوش گوگل و  Webmaster toolsاز طریق  XML-Sitemapو با استفاده از قابلیت 

های خرد و   های داده  گذاری شده در فرمت  ای نشانه  های فراداده  بینگ معرفی شد. پیشینه
های   سایت مذکور با رویکرد جایگذاری )جاسازی( درون برچسب  ال.دی، در وب-ی.سان.ج
<head>  و<div>  .قرار گرفتند 

ها، سیاهه وارسی   و ابزار گردآوری داده 1ها، روش مشاهده ساختارمند  روش گردآوری داده
سیاهه وارسی، از  های گردآوری شده حاصل از  ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده  محقق

پذیری و پیدانمایی   های پژوهش مشتمل بر نمایه  آمار توصیفی استفاده شد. با توجه به اینکه مؤلفه
 2تخصیص داده شد. مؤلفه  2و  2معنایی بودند، در سیاهه وارسی به هر کدام از دو مؤلفه کدهای 

                                                           
1. Structured observation 
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پذیری یا پیدانمایی معنایی   عنای نمایهبه م 2پذیری یا پیدانمایی معنایی و مؤلفه   به معنای عدم نمایه
دی. در   ال.-سان  های خرد و جی.  های داده  گذاری شده در فرمت  های نشانه  صفات و ارزش

 موتورهای کاوش بود. سپس امتیازهای گردآوری شده در قالب جداول و نمودارها ارائه شد.

 ها  یافته. 1

ش موتورهای کاوش گوگل و بینگ نسبت به گویی به سواالت پژوهش، واکن  به منظور پاسخ
های ساختارمند در   منطبق بر فرانمای تولید داده )ع(گذاری شده چهارده معصوم  های نشانه  پیشینه

 شود.  پذیری و پیدانمایی معنایی تحلیل می  دو سطح نمایه
ای موجودیت   فرادادههای   پذیری و پیدانمایی معنایی پیشینه  وضعیت نمایه پرسش اول پژوهش:

های خرد   های ساختارمند در فرمت داده  ( مبتنی بر فرانمای تولید داده)ع(شخص )چهارده معصوم
 در موتورهای کاوش گوگل و بینگ چگونه است؟

 های خرد(  های گواه و آزمون )داده  پذیری و پیدانمایی معنایی گروه  وضعیت نمایه - 1جدول 

 بینگ در موتورهای کاوش گوگل و

 گروه مورد مطالعه
 موتور کاوش بینگ موتور کاوش گوگل

 درصد تعداد درصد تعداد

 ال.(  ام.  تی.  گواه )اچ.
 511 511 511 511 پذیری   نمایه

 1 511 1 511 پیدانمایی معنایی

 های خرد(  آزمون )داده
 511 511 511 511 پذیری   نمایه

 511 511 511 511 پیدانمایی معنایی

های   ای گروه  های فراداده  پذیری و پیدانمایی معنایی پیشینه  ، وضعیت نمایه2مطابق جدول 
های خرد( در   ای گروه آزمون )داده  های فراداده  آزمون و گواه با یکدیگر متفاوت است. پیشینه

و موتورهای کاوش گوگل و بینگ به صورت معنایی و ساختارمند در فهرست نتایج جستجو، نمایه 
ای از طریق صفات و   های گروه آزمون در فرمت داده  پدیدار شدند. به عبارت دیگر، تمامی پیشینه

گذاری شده مبتنی بر فرانما، صفات موجودیت شخص )چهارده   های نشانه  های پیشینه  ارزش
 سازی و پیدانمایی نمودند.   ( را به صورت معنادار تشخصیص داده و نمایه)ع(معصوم

ال.( در موتورهای کاوش گوگل و بینگ قادر به   ام.  تی.  های گروه گواه )اچ.  یشینههمچنین پ
ها به   سازی بود، اما به سطح پیدانمایی معنایی و نمایش ساختارمند نرسید و این پیشینه  نمایه

های   گذاری پیشینه  صورت معمولی در فهرست نتایج جستجو پدیدار شدند. به طور کلی نشانه
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 های خرد باعث واکنش مثبت موتورهای کاوش گوگل و بینگ شد.   ای در فرمت داده  هفراداد
ای موجودیت   های فراداده  پذیری و پیدانمایی معنایی پیشینه  وضعیت نمایه پرسش دوم پژوهش:

-های ساختارمند در فرمت جی.سان.  ( مبتنی بر فرانمای تولید داده)ع(شخص )چهارده معصوم
 رهای کاوش گوگل و بینگ چگونه است؟ال.دی. در موتو

 دی.(  ال.-سان  های گواه و آزمون )جی.  پذیری و پیدانمایی معنایی گروه  وضعیت نمایه -2جدول 

 در موتورهای کاوش گوگل و بینگ 

 گروه مورد مطالعه
 موتورکاوش بینگ موتور کاوش گوگل

 درصد تعداد درصد تعداد

 .ال.(  ام  .تی.  گواه )اچ
 511 511 511 511 پذیری   نمایه

 1 511 1 511 پیدانمایی معنایی

 .دی.(  ال-.سان  آزمون )جی
 511 511 511 511 پذیری   نمایه

 511 511 511 511 پیدانمایی معنایی

های گواه و آزمون نشان داد   ای مبتنی بر گروه  های فراداده  سازی و پیدانمایی معنایی پیشینه  نمایه
دی.( در موتورهای کاوش گوگل و بینگ   ال.-سان  ای گروه آزمون )جی.  های فراداده  تمامی پیشینهکه 

سازی، پیدانمایی معنایی و به صورت ساختارمند در فهرست نتایج کاوش نمایش داده شدند.   نمایه
 ( گروه)ع(های فرانما، صفات موجودیت شخص )چهارده معصوم  به عبارت دیگر، صفات و ارزش

 سازی و پیدانمایی شدند.  دی. به صورت معنادار تشخیص، نمایه  ال.-سان  آزمون در فرمت جی.
های گروه گواه   سازی پیشینه  ، موتورهای کاوش گوگل و بینگ قادر به نمایه0مطابق جدول 

معمولی  ها به صورت  ال.( بودند، اما به سطح پیدانمایی معنایی نرسیدند و این پیشینه  ام.  تی.  )اچ.
دی.   ال.-سان  گذاری در فرمت جی.  در فهرست نتایج جستجو پدیدار شدند. به طور کلی نشانه

ای صفات   های فراداده  باعث واکنش مثبت موتورهای کاوش گوگل و بینگ نسبت به پیشینه
 ( شد. )ع(موجودیت شخص )چهارده معصوم

 گیری  نتیجه. 5

ی وب و تولید اطالعات در این بستر به صورت با توجه به گسترش روزافزون شبکه جهان
تر و با جزئیات بیشتر در موتورهای   تصاعدی، نیاز کاربران به کاوش در این فضا به صورت دقیق

شود. مشکالت وب کنونی و حرکت به سمت وب معنایی نیازمند   کاوش هر روز بیشتر احساس می
های   های جدید، فرانمای تولید داده  حهای جدید است. یکی از این طر  برخی ابزارها و طرح
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های ساختارمند در وب و همچنین بازیابی و جستجوی   ساختارمند در وب است که به ایجاد داده
 معنایی کمک خواهد کرد.

و  در فضای وب معنایی )ع(شناساندن چهارده معصوماین پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت 
های ساختارمند و موثق در مورد انواع صفات   ه دادهایجاد دسترسی کاربران در سراسر دنیا ب

های ساختارمند، نسبت به واکنش موتورهای کاوش   در چارچوب فرانمای تولید داده )ع(معصومین
( اقدام کرد. ایجاد )ع(های مبتنی بر موجودیت شخص )چهارده معصوم  گوگل و بینگ به پیشینه

پذیری   های غنی و دسترس  ی شخص، باعث تولید خردههای ساختارمند در وب مبتنی بر فرانما  داده
 و بازنمایی معنایی کاربران خواهد شد.

های   نتایج پژوهش حاضر در بررسی واکنش موتورهای کاوش گوگل و بینگ نسبت به پیشینه
-.سان  های خرد و جی  های داده  ( در فرمت)ع(ای موجودیت شخص )چهارده معصوم  فراداده

ها در پایگاه   پذیری و پیدانمایی معنایی نشان داد که همه این پیشینه  سطح نمایه.دی. در دو   ال
موتورهای کاوش گوگل و بینگ نمایه شدند و همچنین به سطح پیدانمایی معنایی هم رسیدند که 

گذاری این   نشانگر واکنش مثبت موتورهای کاوش نسبت به آنها بود. به عبارت دیگر، با نشانه
سازی موتورهای کاوش قرار   با صفات موجودیت شخص، همه آنها مورد شناسایی و نمایهها   پیشینه

 پذیری کاملی را نشان دادند.  گرفتند و میانکنش
ال.( در موتورهای کاوش گوگل و بینگ،   ام.  تی.  ای گروه گواه )اچ.  های فراداده  همچنین پیشینه

های   یی نرسیدند. به عبارت دیگر، صفات و ارزشسازی شدند، اما به سطح پیدانمایی معنا  نمایه
های گروه گواه نتوانستند به صورت ساختارمند و معنایی توسط موتورهای کاوش تشخیص داده   پیشینه

های ساختارمند و همچنین عدم استفاده از   ای نظیر فرانمای تولید داده  شوند. عدم رعایت ساختار داده
.دی. باعث عدم پیدانمایی معنایی شده   ال-سان  های خرد و جی.  ادهگذارهای معنایی نظیر د  نشانه

به عنوان یک طرح  های ساختارمند  تأثیر مثبت فرانمای تولید داده دهنده  ها نشان  رو، یافته  است. از این
 باشد.   ( می)ع(ای موجودیت شخص )چهارده معصوم  های فراداده  پذیری پیشینه  ای بر نمایه  فراداده

، والیس و (0227)، سیمسک و همکاران (0228)های بالسی و همکاران   های پژوهش  یافته
( و 0224(، میکستر و همکاران )0225(، تورت و اوالیو )0225(، فردریک )0227همکاران )

ای وب در   های داده  ها و موجودیت  گذاری پیشینه  ( نشان داد که نشانه0223هاوکسی و همکاران )
های پژوهش   بود بازیابی خواهد شد که با یافتههای مختلف موضوعی منجر به به  ها و حوزه  بافت

 حاضر در یک راستا است.
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(، طاهری و 2337(، آقاده )2338(، محمدی استانی )2333های پژوهش جلیلی مناف )  یافته
ای   های فراداده  سازی و پیدانمایی معنایی پیشینه  ( درباره نمایه2335( و ذوالقدر )2336همکاران )

باشد.   های پژوهش حاضر می  .دی. در تطابق کامل با یافته  ال-سان  ی خرد و جی.ها  مبتنی بر داده
ای مبتنی بر بسترهای نحوی توصیه شده   های فراداده  این تطابق نشانگر شناسایی و پیدانمایی پیشینه

 های ساختارمند است.   توسط طراحان فرانمای تولید داده
ساز موتور جستجوی بینگ در   نمایه -افزارهای خزنده  نرمهمچنین الزم به ذکر است که سرعت 

تر از موتور جستجوی گوگل به عنوان   ای موجودیت شخص بسیار کم  های فراداده  پذیری پیشینه  نمایه
 های ساختارمند بود.   یکی از طراحان فرانمای تولید داده

ای. و   اف.  های خرد، آر.دی.  ادههایی نظیر د  گذاری معنایی با فرمت  ، نشانه1بهترین روش سئو
کنندگان و دارندگان اطالعات پیوسته، بهبود رتبه اشیای   دی. است. انگیزه اصلی تهیه  ال.-سان  جی.

ای طرح فرانمای تولید   محتوایی در فهرست نتایج جستجو است که با استفاده از صفات فراداده
حقق خواهد شد. ترویج و استفاده بیشتر دارندگان گذارهای معنایی م  های ساختارمند و نشانه  داده

های ساختارمند بیشتر در سطح وب شده که به تحقق وب معنایی یا وبی از   محتوا، باعث ایجاد داده
 ها، کمک شایان توجهی خواهد کرد.  داده

 پیشنهادات. 2

سازی موتورهای کاوش و همچنین تغییرات فرانمای تولید   های نمایه  با توجه به تغییرات سیاست
های محتوایی   گردد موجودیت  های ساختارمند از لحاظ ساختار و بسترهای نحوی، پیشنهاد می  داده

 دیگر در سطح وب نیز مورد بررسی قرار گیرد. 
گذاری شده در خدمت   های نشانه  دن پیشینهگردد که چگونگی افزو  همچنین پیشنهاد می

ها نظیر کتاب، مجله، شخص و جز اینها   گوگل در انواع موجودیت 2های غنی و گراف دانش  خرده
 نیز مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. 

ای وب جهت   های داده  سازی صفات انواع موجودیت  پیشنهاد پژوهشی دیگر، تقویت و غنی
های ساختارمند است که به تکمیل شدن این   در ساختار فرانمای تولید داده افزایش نقاط دسترسی

 طرح به ویژه با استانداردهای بافت میراث فرهنگی کمک خواهد کرد.
                                                           

1. SEO 

2. Knowledge Graph (KG) 
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 منـابـع
های خرد و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به   های مستند مبتنی بر روش داده  واره داده  طراحی طرح(. 2337آقاده، س. )
 شناسی. دانشگاه عالمه طباطبائی.  نامه کارشناسی ارشد، رشته علم اطالعات و دانش  پایان .های مبتنی بر آن  پیشینه

های   بندی پیشینه  سازی و رتبه  (. بررسی تأثیر نحوی بر نمایه2334الحوائجی، ف.، طاهری، س.م.، آقاعابدی، ز. )  باب
های   بازیابی دانش و نظامو هسته دابلین.  02ای مارک   های فراداده  شینهای توسط موتورهای کاوش وب: مقایسه پی  فراداده

 .53-43(: 3)2، معنایی

نامه مبتنی بر روش   ای نوع پایان  های فراداده  پذیری و پیدانمایی معنایی پیشینه  بررسی تطبیقی نمایه(. 2333جلیلی مناف، م. )
شناسی.   نامه کارشناسی ارشد، رشته علم اطالعات و دانش  انپای های غنی در موتورهای کاوش عمومی وب.  خرده

 دانشگاه قم.
نامه کارشناسی   پایان های غنی در موتورهای کاوش وب.  سازی و پیدانمایی خرده  بررسی تطبیقی نمایه(. 2335ذوالقدر، س. )

 ات تهران.شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیق  ارشد، رشته علم اطالعات و دانش

 شیراز: دانشگاه شیراز. های پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی.  روش(. 2332رضویه، ا. )

بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی.   ای بر رتبه  (. بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده2386شریف، ع. )
 .058-042(: 0)22، رسانی  کتابداری و اطالع

ای موجود در صفحات وب   (. بررسی عناصر ابرداده2388آبادی، س. )  بی، ا.، رضایی شریفشفیعی علویجه، س.، غائ
 .83-72(: 2)05، پردازش و مدیریت اطالعاتحاصل از جستجو در موتورهای جستجوی عمومی. 

ای مبتنی بر روش   های فراداده  (. واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه2336طاهری، م.، نیکزاد بهله، ر.، صمیعی، م. )
 .658-633(: 03)0 پردازش و مدیریت اطالعات،های پیوندی.   های خرد و روش داده  ترکیبی داده

(. بازنمایی صفات و روابط میان 2333فرد، ف. )الحوائجی، ف.، نوشین   فردحسینی، م.، طاهری، م.، حریری، ن.، باب
ام.(.   آر.  ای )ال.  های ساختارمند مبتنی بر الگوی مرجع کتابخانه  های آثار خالقانه فرانمای تولید داده  موجودیت

 .560-533(: 0)36 نامه پردازش و مدیریت اطالعات،  پژوهش
اسالمی و تعیین واکنش  -های خطی بافت اطالعاتی ایرانی  نسخه ای  طراحی فرانمای ریزداده(. 2338محمدی استانی، م. )

 شناسی، دانشگاه اصفهان.  رساله دکتری رشته علم اطالعات و دانش های مبتنی بر آن.  موتورهای کاوش وب به پیشینه
های   ید داده(. تبیین فرانمای تول2338محمدی استانی، م.، چشمه سهرابی، م.، شعبانی، ا.، عاصمی، ع.، طاهری، م. )

نامه   پژوهش ساختارمند )اسکیما دات ُارگ( و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیاء محتوایی وب.
 . 2738-2767(: 4)34 پردازش و مدیریت اطالعات،
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