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چكيده

 جديدي ∗∗ پژوهشيه حوز١٩٩٠ ه ده∗از اواسط

سنجي  هاي اطالع بر پايه روش» سنجي وب«به نام 

هيت و  ماهجديد به وجود آمد آه آار آن، پژوهش دربار

هاي  اين مقاله سعي دارد حوزه. خصوصيات وب است

منتخبي از پژوهش وب سنجي را آه روند و فضاي 

هايي  مناسبي براي توسعه دارند و همچنين برخي حوزه

اي روشن هستند  را آه در حال حاضر آمتر داراي آينده

هاي جديد درباره پوشش و عملكرد  پژوهش. معرفي آند

را به عنوان قالب و چارچوبي براي موتورهاي آاوش، آنها 

. تحليل گزينشي آيفيت و محتوا، شناخته است

مشكالت مربوط به عوامل تأثيرگذار وب مورد بحث قرار 

هاي جديد  گرفته است و در پايان مقاله راهنمايي

سنجي براي اجراي آشف دانش و رديابي موضوع  وب

آه تا حدودي مبتني بر روش آتابسنجي -روي وب

ه شده در پايگاههاي اطالعاتي استنادي و استفاد

.  به صورت  آلي مطرح شده است-آتابشناختي است

در اين چارچوب راهبردهاي نظريه نمودار يكپارچه، 

، )عرضي(تحليل مسير، پيوندهاي متقاطع : شامل

 جهان آوچك مورد توجه قرار هپيوندهاي ضعيف و پديد

  .گرفته است

/ ش، رديابي موضوعآشف دان/ سنجي وب: ها آليدواژه

پيوندهاي / دانش عمومي آشف نشده/ تحليل مسير

  عوامل تأثيرگذار وب/ نظريه نمودار)/ عرضي(متقاطع 

  مقدمه 

هاي روزافزوني   تالش١٩٩٠ هاز اواسط ده

براي بررسي ماهيت و خصوصيات وب جهان گستر 

شود، با به  ناميده مي» وب«آه در اين مقاله 

ي جديد براي فضاي سنج آارگيري روش اطالع

                                                 
∗Bjorneborn, Lennart & Ingwersen, Peter (2001). Perspectives 
of webometrics, Scientometrics, 50(1), p. 65-82. 
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 و موتورهاي کاوش، ١محتويات آن، ساختار پيوندها

 را  ١٩٩٧مطالعه روي وب در سال . صورت پذيرفت

سنجي ناميده و يا در   وب٢آلمايند و اينگورسن

 در سال ٣اي الکترونيکي با عنوان سايبرمتريك مجله

نامگذاري ) مجازي سنجي(  سايبرمتريك ١٩٩٧

هاي منتخبي از   حوزهاين مقاله سعي دارد. شد

سنجي را که فضاي مناسبي براي  پژوهش وب

 آاملي هاين نوشته مقال. توسعه دارند، معرفي آند

  . نيست، اما نسبتًا تخصصي است

هاي متعددي با مطالعات  سنجي شباهت وب

هاي  سنجي و آاربرد روش سنجي، اطالع علم

براي مثال، محاسبات . کتابسنجي متداول دارد

ليل محتواي صفحات وب، شبيه به ساده و تح

تحليل انتشارات سنتي هستند؛ محاسبه و تجزيه 

و تحليل پيوندهاي بيرون رونده از صفحات وب آه در 

 و پيوندهايي آه به خود ٤اينجا پيوندهاي بيروني

 ٥شوند، پيوندهاي دروني صفحات وب داده مي

 ٦)مأخذ( شوند به ترتيب به عنوان مرجع ناميده مي

. شوند  در نظر گرفته مي٧استناديو تحليل 

بنابراين، در مقاالت علمي، پيوندهاي بيروني و 

و استنادها )  مآخذ(دروني به ترتيب شبيه مراجع

هرچند وب به علت ماهيت پويا و توزيعي، . هستند

غالبًا صفحاتش را آه به صورت همزمان به يكديگر 

 حالتي آه در آتاب به شكل - اند پيوند داده شده

 در فضايي آه بر پايه استناد -  امكان نداردسنتي

پوشش موتورهاي . گذارده شده نمايش مي دهد

اي  تواند به همان شيوه کاوش در سراسر وب مي

هاي اطالعاتي استنادي   و پايگاه٨آه پوشش حوزه

  

  سنجي  بر وبي اندازهايچشم
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هاي بين  در کل اسناد و مدارک و امكان همپوشاني

. موتورهاي شناسايي شده، مورد پژوهش قرار گيرد

ز آن زماني آه وب از مشارآت هر آسي آه ا

دوست داشت در آن شرآت آند برخوردار شد، در 

هاي دقيق، آيفيت اطالعات يا  نتيجه فقدان بازبيني

ارزش دانش دچار ابهام گرديد؛ اما تحليل پيوندها 

هاي تجديدنظر و  ممكن است گروهي از سايت

کاوش  الگوهاي رفتاِر. بازبيني شده را نشان دهد

تواند، مانند مطالعات اطالع يابي   مي٩ وبدر

  .سنتي، مورد پژوهش قرار گيرد

رديابي موضوع در محيط وب تأمين شده و 

هاي  اقداماتي براي کشف دانش، شبيه به داده

در ) ١١استخراج متن( متن کاوي يا) ١٠مشترک(رايج 

يا اداري ) کتابشناختي( هاي اطالعاتي متني پايگاه

از زماني آه وب فضاي . ته استانجام گرف) اجرايي(

هاي  اطالعاتي آامًال متفاوتي از ساير پايگاه

اي متداول، شده است،  اطالعاتِي علمي يا حرفه

هاي مذآور ممكن است به  ها شباهت بعضي وقت

براي مثال، . صورت آم عمق و سطحي ظاهر گردد

ما با اطمينان نمي دانيم آه چرا مردم در وب به 

  . مي دهندساير صفحات پيوند

هيچ قراردادي براي استناد در محيط وب 

عالوه بر اين، . همانند آثار علمي چاپي وجود ندارد

از . نمايد زمان نقش متفاوتي بر روي وب ايفا مي

اي است  سوي ديگر، به دليل اين آه وب مجموعه

 ه انواع اطالعاتي آه به وسيلهبسيار پيچيده از کلي

ود و همچنين ش انسان هاي متفاوت توليد مي

گيرد،  توسط آاربران مختلف مورد جستجو قرار مي

موضوع جالبي براي پژوهش است، و در واقع، 

هايي را براي شروع پژوهش در  سنجي روش اطالع

هرچند يك نفر بايد با درخواست . آند وب ارائه مي

هاي اطالعاتي استنادي آنترل  پيوسته از پايگاه

 آگاه شود، ١٢ اطالعات علميهشده توسط مؤسس

 پايگاه اطالعاتي ١٣براي مثال، از طريق زبان دستور

ها  ها در محيط وب، به ويژگي گردآوري داده. دايالوگ

و خصوصيات بازيابي موتورهاي کاوش مختلف و 

دستور  پيش از ظهور. هاي وب، بستگي دارد روبات

“set posting on ”در ١٤در پايگاه اطالعاتي دايالوگ 

اسبه استنادها به صورت ، مح١٩٩٠ هطي ده

يك نفر بايد تمام مدارك . پيوسته امكان پذير نبود

استناد شده را جهت تحليل به صورت محلي، به 

منظور شمارش تعداد واقعي استنادها در فضاي 

 اطالعات ه موسسهاطالعاتي تعريف شده به وسيل

امروزه اين . مي کرد) فروفرستي(علمي، بارگذاري 

ثر موتورهاي وب وجود دارد آه حالتي است آه در اآ

.  آن را اثبات آرد١٩٩٩ و ١٩٩٧هاي  روسو در سال

آنند،  سازي نمي اين موتورها آل وب را نمايه

الرنس و گيلز، (همپوشاني آنها قابل توجه نيست 

هاي  هاي بازيابي آنها براي تحليل و ويژگي) ١٩٩٩

.  بسيار ساده است١٥ پيوستههسنجي گسترد وب

گيري بسيار مهم و حساس است،  مونهبنابراين، ن

ولي اجراي آن مشكل است و پااليش آن ضروري 

است، به همين جهت مهندسي مجدد و پاآسازي 

سنجي عنصري مهم  هاي وب اطالعات در تحليل

  .است

هاي اخير آه  اين مقاله به برخي از پژوهش

عملكرد و پوشش موتورهاي وب را به عنوان 

گزينشي آيفيت و   هاي چارچوبي براي تحليل

نمايد و  محتوا مورد توجه قرار داده اند، اشاره مي

 ١٦ )پيوندها(ها  سپس ما به دنبال تحليل سايت

 در اصطالحات روسو ١٧»صفحه- پيوند«مانند تحليل 

. و مطالعات عامل تأثيرگذار وب هستيم) ١٩٩٧(

هايي به منظور فراهم کردن مسيرهاي جديد  تالش

نجي از طريق اجراي س وب) برون رفت(خروجي 

آشف دانش و رديابي موضوع، به عنوان مثال به 

 ساختار پيوندهاي متقاطع و پيوندهاي هوسيل

گيري مقاله مورد بحث قرار گرفته  ضعيف، در نتيجه

  .اند
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 هاي آيفي و پوششي موتورهاي وب پژوهش

اي بنيادي  مقاله) ١٩٩٨(لورنس و گيلز 

ش تجاري نوشتند که در آن پوشش موتورهاي کاو

وب قابل  در محيط وب را با معرفي محتواي 

مفهوم وب قابل . ، مدنظر قرار دادند١٨»سازي نمايه

تواند با  سازي بر بخشي از وب آه مي نمايه

موتورهاي کاوش نمايه شود به استثناي اسناد و 

هاي اطالعاتي، مانند دايالوگ، داللت  مدارک پايگاه

 ٦  بين ١٩٩٧مبر اي آه در دسا آزمون گسترده. دارد

آلتاويستا، : موتور کاوش برتر تجاري اصلي يعني

اليت، اينفوسيک، ليکوس و  هات بات، نورثرن

اکسايت انجام گرفت، سطح پاييني از قابليت 

 ميليون صفحه را ٣٢٠سازي وب در حدود  نمايه

اين پژوهش همچنين نشان داد آه . نشان داد

پوشش هر يك از موتورها به صورت قابل 

وب  قابل «سازي يك سوم  اي، با نمايه الحظهم

  .است محدود شده» سازي نمايه

گيري  احتماًال داليل زيادي براي اين نتيجه

به عنوان مثال، عمق و جامعيت . وجود دارد

هاي محلي بازديد  ١٩سازي در خدمت دهنده نمايه

 موتورهاي کاوش به چگونگي هشده به وسيل

آه ممكن است سازماندهي و ساختار يك سايت، 

خروجي بازيابي را تحت تأثير قرار دهد بستگي 

سازي،  دارد، همان طور آه ممكن است روش نمايه

. را تحت تأثير قرار دهد) سؤال(هاي پرسش  واژه

 مدارک ٢٠سازي تحميلي براي مثال، از طريق کوتاه

هاي ديگري نيز براي ارزشيابي  وبي طوالني، تالش

 ه، مثًال مشاهدموتورهاي وب انجام شده است

 مدارک وب آه ههاي رتبه بندي شد آيفيت فهرست

آورتوا (اند  به وسيله موتورهاي اصلي بازيابي شده

  ). ١٩٩٩و بري، 

ها، اين مقاله در مورد  در کنار ساير يافته

 هدانش آم و بيش در دسترس عموم و دربار

سازي و بازيابي آه به  نمايه هاي مختلف ويژگي

وتورها استفاده شده است،  هر يك از مهوسيل

روش ارزيابي موتورهاي وب به  .آند بحث مي

که آلتاويستا، ) ١٩٩٧ (٢١ کالرک و ويلتهوسيل

و اکسايت را با هم مقايسه نمودند، مطرح  ليکوس

عالوه براين، آن مقاله، ارزيابي انتقادي . شده است

هاي پيشين را نشان داده و روشي  از پژوهش

گيري  را که شامل اندازهبينانه و معقول  واقع

همچنين آن . آند جامعيت نسبي است، فراهم مي

مقاله نتيجه گرفت آه آلتاويستا به صورت قابل 

اي بهتر از ليکوس و اکسايت عمل کرده  مالحظه

پژوهشي ) ٢٠٠٠(و ديگران  ٢٢مايُاپنه .است

 ارزيابي موتورهاي کاوش همشروح و روزآمد دربار

هاي آزمون، فراهم  وب، شامل بحثي در باب روش

در حالي آه بسياري از مطالعات ارزيابي و . نمودند

پوششي به ربط و تعداد صفحات وب در يك زمان 

هاي انتقادي،  آنند، ساير تحليل معين توجه مي

سيندر و  (صفحه را در بر مي گيرند - بازيابي پيوند

هاي ساختاري يا  يا پژوهشو ) ١٩٩٩باوم،  رزن

 را ٢٣هاي زماني سريپوششي وب مبتني بر 

اسنايدر و روزنبوم نيز مانند . پوشش مي دهند

هاي   ها و تفاوت ناهماهنگي) ١٩٩٨(اينگورسن

 هصفح- زيادي را به ويژه در رابطه با بازيابي پيوند

هاي آن  بي نظمي. موتور آلتاويستا مشاهده آردند

در يك ) ١٩٩٩ (    ايالن -  همچنين  بار راموتور

آسي آه دو ) ١٩٩٩( نيز روسو و ٢٤ طوليهمطالع

 هفته به ٢١و نورثرن اليت را طي  موتور آلتاويستا

 مورد مقايسه قرار ١٩٩٩صورت روزانه در طي سال 

  .اند آردهداده بود، گزارش 

 مفرِد عام يکسان ه بعدي از سه واژهمطالع

در طوِل مدت ) هاي جستجو واژه(به عنوان پرسش 

 نورثرن اليت، در حالي که. ارزيابي استفاده کرد

بيني شده بود، يک افزايش  همان طور که پيش

هاي همزمان با گسترش  ثابت و منظم از موفقيت

) فرم(وب را نشان مي داد، آلتاويستا در شکل

بسيار ثابت و جديدي مجددًا آغاز به کار کرد و 

گوناگوني و تغييرات زيادي را در طول زمان تا يک 
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در . نشان مي داد) ١٩٩٩ اکتبر٢٥(تاريخ به خصوص 

آن تاريخ تعداد صفحات وب بازيابي شده به طور 

 مبتني ٢٥شبه نو اختر چشمگيري همراه با اين تأثير

). ٥، ص١٩٩٩روسو، (بر پرسش افزايش يافت    

-بعدها تا حدودي احتماًال به علت حذف پيوند

هاي غيرفعال و خاموش، اين تعداد کاهش  صفحه

  .يافت

يک صافي ميانه را روسو هنوز استفاده از 

براي آاهش تأثير گوناگوني نتايج در آن موتور خاص 

 ديگر آن مطالعه اين است هنتيج. آند پيشنهاد مي

در سال  آه نتايج عوامل تأثيرگذار وب آه اينگورسن

 منتشر آرد احتماًال بسيار مشكوك و غيرقابل ١٩٩٨

هاي   دادههاطمينان هستند، چون که نتايج مجموع

ي صفحات وب و هم براي صفحات پيوند او، هم برا

 بي ثبات و قديمي آلتاويستا هدروني از نسخ

دليل اين که چرا کانون تمرکز . ناشي شده است

روي آلتاويستا قرار دارد، اين است آه موتور کاوش 

آلتاويستا به طور وسيعي وب را پوشش مي دهد و 

بدين نحو شرايط جستجوي مناسبي را براي 

. آند سنجي وب فراهم مي مطالعات اطالع

زماني به نظر مي رسد، به ) توالي(هاي سري

اي آه نمايشگر عملكرد موتور وب  عنوان وسيله

  .است بسيار مفيد باشد

  

   وبههاي صفح آيفيت و ويژگي

مطابق نظر کرونين و مک کيم، وب در حال 

هايي است که از طريق آنها  تغيير شکل روش

انواع جديدي از . ر آنندمحققان با يكديگر ارتباط برقرا

از قبيل تحقيقات (انتشارات علمي و آثار دست اول 

در حال اجرا، آثار آماده چاپ و پيش نويس هاي 

امروزه آثار در حال اجرا، . اند پديدار شده) قديمي

هاي ديواري، طرح هاي مقدماتي پيشين و  اعالميه

هاي داوري شده تقريباًً بالفاصله قابل اشتراك  مقاله

توانند ميان پخش محدود  پديدآورندگان مي. تندهس

و پخش گسترده، انتخاب کنند و بررسي دقيق از 

حالت مخفي به سمت نشان دادن طيفي از 

آيم،  آرونين و مك(ها شکل گرفته است  قابليت

اين عقيده و تصور هم اکنون ). ١٧٠، ص١٩٩٦

 سنجي هاي وب بنابراين، تحليل. واقعيت است

ها  هاي محتوايي سايت  و ويژگيماهيت، ساختارها

و صفحات وب و همچنين ساختار  پيوندها به منظور 

هاي مجازي و ارتباطات دروني آنها مهم  درك بزرگراه

  . هستند

يكي از اولين متخصصان ) ١٩٩٦(الرسون 

  هاطالع رساني بود آه يک تحليل مقدماتي دربار

.  اجرا نمود٢٦ساختار فکري و عقالني فضاي مجازي

هاي  روش) ١٩٩٧(دي بعد، آلمايند و اينگورسن چن

هاي  متنوعي شبيه کتابسنجي را براي بخش

 انواع ه به منظور مشاهد٢٧شمالي وب

و تعريف نوع  صفحه) پيوندهاي(٢٨اتصاالت

 صفحات وب آه عمًال در سطح ٢٩شناسي

. اند، به آار بردند کشورهاي شمالي پيدا شده

اي از  گيري طبقه روش پژوهش، شامل نمونه

. صفحات وب و بارگذاري به منظور تحليل محلي بود

ها نشان  هاي جالب توجه، اين تحليل در ميان يافته

اند آه هر صفحه وب قادر به پيوند بيروني،  داده

 پيوند بيروني فراهم مي ٩تقريباًً به طور متوسط 

تناسبي که امروزه در رشد تصاعدي فضاي وب . کند

همچنين تالش آرده اين مقاله، . شود حفظ مي

اي ميان بخش صفحات وب علمي  است  مقايسه

هاي  ارزيابي شده و پراآندگي يافته شده در نمايه

. استنادي ميان آشورهاي شمالي را انجام دهد

هاي   ديد روي وب از نمايش در  پايگاههمسلمًا، دامن

براي مثال  .اطالعاتي استنادي آامًال متفاوت است

 اين تحليل در سطح وب نسبت نروژ، در زمان انجام

 هاهميت ويژ. به دنياي چاپ بسيار مشهورتر بود

 ٣٠ بتس و لوههاي خانگي شخصي به وسيل صفحه

نشان ) ١٩٩٧ (٣١و نيز توسط واين و کتز) ١٩٩٧(

  فضاي هداده شده است که عمدتًا روي صحن

 آمريکا متمرکز شده است که همجازي اياالت متحد
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 ٣٢يلون و گوشروسکيبعدها براي مثال توسط د

  .پيگيري و دنبال  شده است) ٢٠٠٠(

به طور آشکار اين دستاورد و پيشرفت به 

هرکسي اجازه مي دهد تا مسائل خود را عمًال و 

بدون نظارت مقامات صالحيت دار بيان نمايد و 

همچنين از طريق ايجاد پيوند به صفحاتي که يک 

شخص مي خواهد متصل شود، به خاطر وجود  

د به آن صفحات، اعتبار کسب کند و نيز موجب پيون

ها، اطالعات،  فراهم کردن امکان دسترسي به داده

ها و مقادير متعددي  ها، و دانش در شکل ارزش

شود و آزادي اطالعات را حتي در مناطق و 

. کشورهايي که زيرساخت ضعيفي دارند، ايجاد آند

روي ديگر سكه اين است آه وب، بيش از پيش به 

ي نامطمئن و قابل شك براي استفاده محيط

آنندگانش تبديل شده است؛ خط قرمز باريك 

موجود ميان پيچيدگي، حقيقت تاريک و مبهم، 

اطالعات غلط، عقايد، نظرات، تصورات يا تأمالت و 

پايايي، آيفيت، روايي، ربط يا حقيقت، به طور 

روزافزوني کمتر شده است و اين عين واقعيت 

، در آينده دست در ٣٣ي وبباستان شناس. است

سنجي پيش خواهد  هاي وب ها و تحليل دست روش

  .رفت

 آيفيت، هدر حال حاضر ارزيابي و مشاهد

هاي پزشكي و  بسيار مورد نياز است؛ به ويژه حوزه

هاي مهمي  به منظور پژوهش  بهداشت، زمينه

 اخيرًا ٣٤لي کوي. براي چنين موضوع هايي هستند

ليل  استنادي روي وب را هاي تح استفاده از روش

 ههاي پيوند دروني شد براي مشخص آردن سايت

 اطالعات پزشكي هُپربسامد و همپوشاني در زمين

آلن و ديگران نيز به . ابداع نموده است) ١٩٩٩(

 توجه  اعتبار و ربط صفحات وب مرتبط به هم

يک نفر به ساير مطالعات    کوي،هدر مقال. اند آرده

 بهداشت روي وب، ارجاع داده اخير موضوعات هنر و

است به اين دليل که تحليل استنادي وب به عنوان 

يکي از شاخص هاي اساسي آيفيت به آار برده 

  ).١٩٩٨باخ،  اشن(شده است 

توزيع برادفورد از هزاران پيوند خاطر نشان 

هاي   دانشکده از بهترين دانشکده٢٥شده از سوي 

، توسط پزشكي آمريکا به عنوان پيوندهاي قوي

 ٣٥هاي هسته کوي، به منظور نشان دادن  سايت

مربوط به موضوع هاي خاص بهداشت به کار برده 

 آلن و ديگران، يک پژوهش همقال. شده است

هاي علمي  سايت  پايايي  وبهکارشناسانه دربار

 طولي روسو ههمانند موردي آه براي مطالع. است

ي که در باال ذآر شد، اين پژوهش پيمايش) ١٩٩٩(

ها مطابق با سه  مبتني است بر بازيابي سايت

نظام تعريف . ٢ارزيابي . ١:  هسؤال نمونه دربار

  . هاي در معرض خطر گونه. ٣شده به شكل ژنتيكي 

سايت، نخست    وب٣٦،٥٠٠براي هر پرسش

به طور متوالي و پي در پي و مستقل توسط دو 

 سايت ٦٠تقريبًا  . داور متخصص بررسي شدند

اين روش . عات مربوط به موضوع بودحاوي اطال

هاي جهاني  شبيه روشي است که در آزمايش

بازيابي اطالعات در کنفرانس بازيابي «اخير ارزيابي 

 سايت ٦٠اين .  استفاده شده است٣٧»متن

موضوعي براي هر پژوهش پس از بررسي با 

  : شدند عناوين ذيل امتياز بندي

عات اشتباه اگر آنها واقعًا حاوي اطال: ٣٨ نادرست- 

  .بودند

اگر آنها علم را غلط تعبيير نموده : ٣٩ گمراه آننده- 

اي حقايقي را که يک  بودند يا به طور وقيحانه

  .موقعيت مخالف را تأييد مي کرد، حذف کرده بودند

اگر آنها اطالعات را بدون هيچ گونه : ٤٠ بي مأخذ- 

  . دقيق ارائه کرده بودندهمأخذ بررسي شد

کامًال عيني و ) عني بي مأخذي(امتياز آخر 

در مجموع، مقدار امتيازهاي مورد . مشخص است

هاي   توافق داوران به منظور امتيازبندي مقو له

 ٨/٨٧: به اين شرح بودند نادرست و گمراه آننده

 درصد ٨/٨٢هاي ارزيابي،       درصد براي سايت
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هاي نظام تعريف شده به شكل ژنتيكي  براي سايت

هاي در  هاي گونه سايت راي وب درصد ب٦/٧٣و 

هاي  سايت. معرض خطر بازيابي و ارزشيابي شدند

 درصد ٤٨بي مأخذ براي هر سؤال، بيش از 

  .محاسبه شدند

اين نتايج علت شک و ترديد در مورد قابليت 

وروديها و . کنند اعتماِد اطالعات را تصديق مي

هاي کامًال  رقومي به راستي ممكن است  آتابخانه

  - هاي اطالعاتي علمي  متني سنتي  پايگاهمانند- 

 معتبر را هبازبيني اطالعات دقيقًا بررسي شد

هاي  اي براي تحليل پيشنهاد نمايند و مانند زمينه

  .سنجي عمل آنند وب

  

  وب مطالعات عوامل تأثيرگذار

سنجي معروفش،   وبهدر مقال) ١٩٩٧(روسو 

، يعني پيوندهاي ٤١»ها پيوند به سايت «هدربار

ها و پيوندهاي در  وني، الگوهاي توزيع وب  سايتدر

روسو هم مانند .  را مورد تحليل قرار داد٤٢حال آمدن

 قديمي آلتاويستا هاز نسخ) ١٩٩٨(اينگورسن 

 سايت ٣٤٣اش را با  است، مطالعه استفاده کرده

آه از طريق يک ) ٤٣اي نقاط داده(بارگذاري شده 

 يا سنجي يا کتابسنجي اطالع «هکاوش دربار

. بازيابي شده بودند، انجام داد» سنجي علم

هاي موتور وب مستقل  بنابراين، اين تحليل از ويژگي

مطالعه نشان مي دهد آه توزيع . تر است تر و قوي

ها از توزيع  هاي سطح باال براي اين سايت حوزه

به طور مشابه، روسو نشان . نمايد لوتکا پيروي مي

ايت نيز از توزيع  س٣٤٣داد آه توزيع استنادي آن 

 را ٤٥پيوندها-آنند و نسبت خود  پيروي مي٤٤لوتکا

  . درصد برآورد کرده است٣٠

ها به   صفحه-تفاوت ميان پيوندها و پيوند

 هدر اقدام او براي محاسب) ١٩٩٨( اينگورسن هوسيل

 و ٤٦هاي ملي عوامل تأثيرگذار وب براي حوزه

پيش . هاي شخصي نشان داده شده است سايت

تأثير «مفهوم ) ١٩٩٧(نگورسن، رودريگوز گايرين از اي

 اسپانيايي هرا در مجل» اطالعات روي اينترنت

عقيده و نظر . دکومانتاسيون، معرفي کرده است

اساسي اين بود آه عوامل تأثيرگذار وب ممكن 

هاي ملي   آگاهي يا شناخت از سايتهاست دربار

هاي شخصي اطالع  يا سايت) به طور ميانگين(

  :  اين مطالعه به سه نتيجه جالب دست يافت.دهند

تواند تعداد واقعي   نمي موتور کاوش آلتاويستا. ١

هاي خاص را محاسبه  پيوندهاي دروني به سايت

نمايد، بلکه فقط تعداد صفحاتي را که حداقل يک 

در بر دارند، ) يا پيوند به سايت(پيوند دروني   

 ٤٧»پيوندها- خود«در مجموع، . محاسبه مي کند

. تحت تأثير قرار نخواهند داد را  تأثيرگذار وب  عوامل

 براي مشاهده ٤٨خارجي بنابراين، پيوندهاي دروني

ميانگين نمره و امتياز . داراي اهميت خاصي هستند

  و٥/٠ اينگورسن تقريبًا  هدر مطالع » پيوند- خود«

به .  بوده است٥٩/٠» com«هايي با پسوند   حوزه

»  صفحه- پيوند«أثيرگذار طور ميانگين عوامل ت

  . بود٣٩/٠خارجي 

هاي  سايت عوامل تأثيرگذار وب براي وب. ٢ 

  .ها بود تر از آن حوزه شخصي، غيرواقعي

در اين محاسبات، واريانس ابزار ارزشيابي . ٣ 

  .موتور وب بود

همچنين مسئله اخير،  واريانس، استفاده از 

هاي کامًال پيچيده را براي محاسبه آردن  روش

وامل تأثيرگذار و معرفي تنظيم پرسش مشروح ع

)  ١٩٩٩(همان طور که قبًال روسو . پيشنهاد مي کند

نشان داد موتور کاوش آلتاويستا در زمان تحليِل 

 بعدي هعوامل تأثيرگذار وب در مقايسه با نسخ

بنابراين، محاسبات .  واقعًا بي ثبات بود١٩٩٩اآتبر 

نوان شاخص عوامل تأثيرگذار  وب ممكن است به ع

در مجموع، دليل .  عملكرد موتور کاوش عمل نمايد

استفاده کردن از موتور آلتاويستا، پوشش و 

هاي دستور  بازيابي آن، براي جستجوي  توانايي

هاي آنترل شده و نيز  در روش»  صفحات حوزه«

  . ها بود  صفحه- پيوند
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 اينگورسن ه دوم مطالعهدر رابطه با نتيج

نوسان زياد عوامل تأثيرگذاِر  بي ثباتي و هدربار

و ) ١٩٩٩(هاي شخصي، اسميت  سايت وب

در مورد اين پديده، بيشتر ) ٢٠٠٠ (٤٩همچنين ثلوال

 هنسخ) ١٩٩٩(متأسفانه هنوز      . پژوهش کردند

با اين وجود، . بي ثبات آلتاويستا به آار مي رود

دقيقًا به علت نوسانات مشاهده شده، آنها هر دو 

هاي بازيابي و  ات و ويژگيدر مورد خصوصي

با توجه به اين . اند پوششي موتورها مشکوک شده

اند و غيره،  شايد خيلي ضروري  که نتايج پايدار بوده

  .نباشد آه روش شناسي فورًا مورد سؤال قرار گيرد

هاي گردآوري   برخي روش) ١٩٩٩(اسميت 

اي را بيان مي کند و همچنين  هاي قوي و دوره داده

هد آه چگونه نتايج به دليل بازيابي نشان مي د

براي مثال . شوند صفحات نامربوط تحريف مي

عوامل تأثيرگذار وب را به ) idآد حوزه آن (اندونزي 

در ” id“ ٥٠علت بازيابي عنصر جاينماي جهاني منبع

هاي غيراندونزيايي خيلي باال  تعداد زيادي از سايت

وي همچنين نشان دادآه . نشان مي دهد

تر به  اي جاينماي جهاني منبع طوال نيه رشته

بافت . اند منظور نتيجه قابل اعتمادتر جستجو شده

ها بايد منحصربه فرد بودن آنها را تأييد  اين رشته

 بعدي هبا وجود اين، مطالعات منتشر نشد. آند

 - از جمله آلتاويستا-  پوشش واقعي موتورها هدربار

 هبا توجه  به صفحات و پيوندهاي شناخته شد

 کتابداري کوپنهاگ دانمارک روي خدمت هدانشکد

نشان مي دهد ) http://ix.db.dk( محلي هدهند

. آنند آه آنها به تمام صفحات و پيوندها نفوذ نمي

آه موتورهاي - )٢٠٠٠( منفي را ثلوال هاين نتيج

هات بات، آلتاويستا و اينفوسيک را در  کاوش

در . آند  تأييد مي- هايش به آار برده است تحليل

اي آه مخرج و صورت آسِر عوامل  چنين شيوه

ها تحت تأثير قرار داده  تأثيرگذار وب به همان روش

به طور . شده است، اين پوشش تصادفي نيست

هاي بازيابي و پوشش  خالصه در وضع حاضر، روش

مفهوم اخير عوامل تأثيرگذار وب عمًال «موتور کاوش 

» اند شدهدر ابزار نسبتًا ساده و ابتدائي ظاهر 

بدين ترتيب پيامدها و ). ١٨٨، ص٢٠٠٠وال،  تل(

نتايج بسيار مشكل آفرين هستند و همان طور آه 

) ٢٠٠٠(و ثلوال ) ١٩٩٩(، اسميت )١٩٩٩(روسو    

هاي اختصاصي وب  اند، يك نفر بايد روبات بيان آرده

ها به منظور  را براي بارگذاري کردن  نمونه

  .هاي محلي به آار برد تحليل

  

  آشف دانش و رديابي موضوع روي وب

 پژوهشي چند ه اخير يک حوزه     طي ده

هاي  آشف دانش در پايگاه«اي به نام  رشته

اين حوزه به .  ظاهر شده است٥١»اطالعاتي

ها براي بهره برداري کردن از مخزن  روش گسترش

در حال رشد به صورت تصاعدي  محتواهاي  ثبت 

تجارتي، اداري، هاي اطالعاتِي  شده در پايگاه

فراولي . شود ها مربوط مي علمي و ساير انواع داده

هاي  کشف دانش در پايگاه) ١٩٩١(و ديگران 

استخراج قابل مالحظه «اطالعاتي را به عنوان 

که قبًال ناشناخته و ) ٥٢مطلق(اطالعات ضمني 

به منظور . اند تعريف نموده» ها بالقوه مفيد از داده

آه  وها و روابط جديدشناسايي و استخراج الگ

بتواند دانش جديدي را به ثمر رساند، کشف دانش 

هاي متنوع و  هاي اطالعاتي  روش در پايگاه

 مانند ترآيب قدرت - اي را به کار مي برد گسترده

فنون کشف دانش . رايانه و تخصص و مهارت انسان

هاي اطالعاتي براي مثال، شامل بازيابي  در پايگاه

وزش ماشيني، شناسايي الگو، اطالعات، آمار، آم

  . مقياس بندي چندبعدي و تجسم است

هاي کشف دانش در  اهداف و روش

هاي اطالعاتي و کتابسنجي، در بسياري  پايگاه

هاي  براي مثال، روش. نكات مشترك هستند

آردن کتابسنجي به ) بندي خوشه(بندي  دسته

هاي  عنوان يکي از کاربردهاي کشف دانش در پايگاه

استنادي و کتابشناختي توانسته مورد  تياطالعا
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همچنين راهبردهايي در پژوهش . توجه قرار گيرد

هاي اطالعاتي  وجود دارد که  کشف دانش در پايگاه

 داده هبراي مثال، در حوز.جزو کتابسنجي است

لويزويك، اوارد و (متني ) هاي استخراج داده (٥٣کاوي

  ).٢٠٠٠آوستوف، 

قات در ارتباط با گاهي او» کاوي داده«مفهوم 

هاي اطالعاتي  به طور  کشف دانش در پايگاه

کشف دانش در . مترادف به آار برده شده است

هاي اطالعاتي داللت دارد بر فرايند کلي  پايگاه

ها، در حالي که داده  کشف دانش مفيد از داده

کاوي، اقدام مهمي است که بر روي شناسايي 

). ١٩٩٦ فياد و ديگران،(الگوها متمرکز است 

هاي  هايي که از کشف دانش در پايگاه حوزه

رفتار : اطالعاتي استفاده مي کنند، شامل

ها، تشخيص  هاي مربوط به ستاره مشتري، بررسي

سرطان، شناسايي ساختار شيميايي، تحليل 

جمعيت، آنترل آيفيت و مدل سازي از تغيير 

  ).١٩٩٧ويكري، (اقليمي جهان است 

ي به آارگيري وب محيطي است آشکار برا

 مورد ١٩٩٦ در سال ٥٤آشف دانش آه اتزيوني

تواند، به عنوان يک  وب مي. بحث قرار داده بود

 اطالعاتي توزيعي در حال رشد به طور هپايگا

تصاعدي حاوي بيش از يك بيليون صفحات وب در 

هاي  شامل پايگاه(سازي خود  بخش قابل نمايه

اي  درخواستي در قالب ههاطالعاتي توليد شد

عالوه .  بيليون پيوند باشد١٠و تقريبًا ) سند نيست

هاي توزيعي روي ميليون ها  بر اين، شامل داده

وب داراي ابعاد ديگري نيز مي . خدمت دهنده است

هاي اطالعاتي  باشد آه آن را از ساير پايگاه

سازد، مهمترين آنها اين است  معمولي متمايز مي

بنا ) ٥٥اي هچند واسط(آه وب به صورت چند عاملي

ميليون ها حامي و کارگزار مختلف . گرديده است

وب، از قبيل مردم عادي، محققان، سازمان ها و 

غيره، فعاالنه صفحات و پيوندهاي  وب را خلق 

  . آنند آنند، تغيير مي دهند و حذف مي مي

همراه   به- ماهيت توزيعي، پويا و متنوع وب

 آن - ه است ترآيب شد٥٦کمترين استفاده از َابرداده

را محيطي مشکل و دشوار براي آشف دانش يا 

طور آه در باال اشاره  سازد و همان  مي٥٧»کاوي وب«

) ١٩٩٩(شد، آلن و همكارانش در مطالعاتشان 

خاطر نشان کردند آه اطالعات وب ممكن است 

از سوي ديگر، . نادرست و غيرواقعي باشد

تواند منبِع مساعدي  براي  ناهمگني وب مي

 ههمان طور که به وسيل. ات ايجاد کندآشفي

بيان شد کشفيات اغلب ) ١٩٩٧ (٥٨دوجانگ و ريپ

 منابع هبيني نشد ساختن ترکيب هاي پيش«از 

شوند، که به طور ضمني  ناشي مي» ناهمگن

داللت دارند بر اين که ممکن نيست از قبل بتوان 

  .گفت که چه منابعي مورد نياز است

آشف «ي سه راهنماي اصلي براي اجرا

شوند  آنها  مربوط مي. بر روي وب وجود دارد» دانش

. ٢ وبي همحتويات صفح. ١به بهره برداري از 

مانند (رفتار اطالع يابي کاربران . ٣ساختار پيوندها و 

در اين بخش تمرآز  روي ). جستجو و توّرق

برداري از ساختار پيوندها براي آشف دانش در  بهره

هاي   زيادي با تحليلاين راهبرد تشابه. وب است

 هاستنادي کتابسنجي دارد، اما نه صرفًا به وسيل

  .٥٩پيوندهاي قوي

پيوندها، مدارک وب را در يک پيکره و بستر 

. بافند فرامتن ساختارمند پيچيده، به هم مي

ساختار پيوندها، تفسيرهاي  ترديدناپذير و مطلق 

تواند براي آشف  انسان را نشان مي دهند آه مي

ه آار گرفته شود، براي مثال شناختن دانش ب

برگ و روگاوان،  گيبسون و آالين (٦٠ وب اجتماعات

، شناسايي آردن صفحات وب معتبر و موثق )١٩٩٨

بارات و  (٦١کردن موضوع ، تلخيص)١٩٩٨برگ،  آالين(

هاي  ، يا بهبود بخشيدن الگوريتم)١٩٩٨هينسينگر، 

   ).١٩٩٨برين و پاژه، (بندي موتور کاوش  رتبه

 ٦٣ مخترع وب در سرن٦٢لي-تيم برِنرز

در سال ) اي اروپا هاي هسته سازمان پژوهش(
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بيني کرده   اين رشد و توسعه را پيش١٩٩٠- ١٩٨٩

هاي او براي توسعه  يکي از مهمترين انگيزه. بود

 روابط ميان هتارهاي پيچيد«وب، امکان آگاهي از 

» ها، ماشين ها و عقايد بوده است مردم، برنامه

 نموداري ههاي نظري روش). ١٩٩٧نرس و لي، بر(

 ساختار پيوندها هابزار  بسيار مناسبي براي مطالع

شناسي ساختار پيوندها  شکل. روي وب هستند

امكاناِت عوامل انساني و رقومي به منظور آاوش و 

عبور کردن از وب و آشف در آن را تحت تأثير قرار 

  .مي دهد

  

   و وب  نمودارهنظري

، نمودار عبارت است )گراف(ودار  نمهدر نظري

 ٦٤از بازنمود رياضي از يك شبكه آه شامل رأس ها

به هم ) ٦٥ضلع ها(ها هايي است آه يال يا گره

در (توانند انسان  ها مي گره. اند متصل شده

در يک (، عوامل بوم شناختي )هاي اجتماعي شبكه

هاي اينترنتي،  ، خدمت  دهنده) غذاييهشبك

در يك (، مفاهيم )ه استناديدر يک شبك(مدارک 

. و غيره باشند)  معنايي  يا يک اصطالحنامههشبك

ها روابط جهتي ميان  در يك نمودار جهت دار، يال

اي است از  وب نمونه.  ها را نشان مي دهند گره

يک نمودار جهت دار که  صفحات وب منطبق با 

. ها هستند  منطبق با يال٦٦ها، و فراپيوندها گره

تواند براي تحليل   نموداري ميهريهاي نظ روش

. هاي ساختاري وب مورد استفاده قرار گيرد جنبه

يك مدل کماني   ) ٢٠٠٠(برودر و  ديگران 

 با .از ساختار نموداري وب ارائه آردند) ٦٧وار پاپيون(

 ٢٠٠ شامل تقريبًا٦٨ وبهاستفاده از يك مجموع

توان يک   بيليون پيوند، مي٥/١ميليون صفحه وب و  

مونه پايگاه اطالعاتي  از يک نمودار وب تشکيل ن

يک تيم پژوهشي نشان دادند آه وب شامل  . داد

 هپنج حوزه مجزاي مشخص شده به وسيل

فقط پيوندهاي بيروني . ١هايي است آه يا  گره

هر دو نوع . ٣فقط پيوندهاي دروني دارند . ٢دارند 

يا هيچ . ٤پيوند، هم بيروني و هم دروني، دارند 

 ٦٩هايي آه به گره پاپيون گره.  ٥ندي ندارند و يا پيو

هايي با پيوندهاي  شامل گره(اند  متصل شده

يک مدل . اند يا متصل نشده) دورني و بيروني

پاپيون، مفهومي قابل توجه از ساختار تو در توي وب 

اين پيچيدگي، امکانات  آشف . نمايد ارائه مي

ي دانش را وقتي آه عوامل انساني يا ماشين

نمايند،  ساختار پيوند را بازديد و تحليل مي) رقومي(

 هدر چارچوب نظري. تحت تأثير قرار مي دهد

نموداري، يک ُبعد قابل توجه ساختار  پيوندها با 

هاي  شبكه«و » جهان آوچك« معروف به هپديد

اين پديده، امكانات  . سروآار دارد» جهان آوچك

  .آشف دانش را افزايش مي دهد

  

   جهان کوچکهاي شبکه

ها به صورت  هاي جهان آوچك، گره در شبکه

 مانند آنچه در نمودارهاي منظم –اي هستند  خوشه

 اما طول مسير ميان هر جفت گره کوتاه -است

.  است٧٠است، مانند آنچه در نمودارهاي تصادفي

درصد بسيار   جهان آوچك داشتنهدر يک شبك

مل مي ع» ُبرها ميان«کمي از پيوندها که به عنوان 

هاي دوردست شبكه را به هم متصل  کنند و بخش

  .مي کنند، کافي است

) ١٩٩٩(و واتس ) ١٩٩٨ (٧١واتس و استروگاتز

نشان دادند آه شكل شناسي جهان آوچك در 

هاي زيست  قالب طول مسيرهاي آوتاه در شبكه

براي . شناسي، فّناوري و اجتماعي رخ مي دهد

که برق ، شب٧٢ عصبي آرم   خاکيهمثال، شبك

فشار قوي اياالت غربي آمريکا و نمودار همکاري 

 جهان آوچك از اثري از ميلگرام هنظري. بازيگران فيلم

سرچشمه گرفته است ) ١٩٨٩ (٧٣و کوچن) ١٩٦٧(

 ٦ ه پندارهآه آنها اين نظريه را به واسط

فواصل و مسيرهاي «جداگانه که به ) نقطه(جايگاه

هاي   حلقهآوتاه ميان دو شخص دلخواه از طريق

  .پردازند، عموميت يافته است مي» رابط آشنايي
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هنوز فقدان پژوهش در علوم آتابداري و 

 جهان آوچك در خصوص ه پديدهاطالع رساني دربار

هاي اطالعاتي از  فواصل آوتاه و نتايج آنها در شبكه

هاي اطالعاتي  قبيل وب جهانگستر، پايگاه

هاي معناشناسي و  استنادي، شبكه

 هپديد. هاي همايند و غيره، وجود دارد امهاصطالحن

ها در  جهان کوچک امکان پذير است، وقتي که گره

 اطالعاتي منطبق با مدارک، اصطالحات، هيک شبک

هاي  مؤلفان، مؤلفان استناد شده، مجالت، حوزه

، سازمان ها، يا کشورها و غيره تعريف ٧٤علمي

 شوند، و پيوندهاي کاهش فاصله و پيوندهاي ايجاد

جهان کوچک منطبق با مآخذ، اصطالحات مرتبط، 

، توصيفگرها، )٧٥ مشترکهواژ(ها  ظهور هم واژه

مؤلفان همکار، مؤلفان با هم استناد شده، يا 

  .مجالت و غيره تعريف شوند

تواند  يکي از پيامدها و نتايج جهان آوچك مي

 هبيني نشد افزايش و بهبود امكان آشف پيش

در يک طرح جديد . ت باشداطالعات مفيد روي اينترن

 اين راهبرد است که هيكي از مؤلفان، در حال توسع

.  نمودار و کتابسنجي را درهم ادغام کندهنظري

 مفهوم اصلي در اين چارچوب به پيوندهاي  متقاطع

  ).٢٠٠٠ُبرن،  بجورن(معروف است 

 )  عرضي( پيوندهاي  متقاطع

به عنوان ميانبرهاي ميان  پيوندهاي متقاطع

.  عمل مي کنند٧٦هاي ناهمگن وب خوشه

ها و صفحات وبي  سايت هاي وب از وب خوشه

بسيار به هم پيوسته تشکيل شده است آه 

هاي  ها و جوامع مشترک المنافع و حوزه گروه

. موضوعي هم خانواده و مرتبط را منعكس مي کنند

ر  وب، بسته به ساختاهصفحات وب درون يك خوش

توانند آمتر يا بيشتر در  اي مي پيوند درون خوشه

مثالي براي يک . مرکز يا در حاشيه مستقر شوند

 وب محققاني باشد که هتواند صفح  وب ميهخوش

پيوندهايي را از صفحات خانگي شخصي شان به 

ساير محققان، سازمان ها، طرح ها و مقاالت در 

  .سازند  علمي خودشان ميهحوز

يا انساني، از طريق ) شينيما(عوامل رقومي

 وب ديگر که ه وب به صفحهپيوندها از يك صفح

هاي   وب به ساير خوشههامکان حرکت از يک خوش

به  دوردست را با استفاده از تنها يک پيوند متقاطع

سازند، به جستجو در  فراهم مي» ُبر ميان«عنوان 

 هدر مثال باال، يك محقق در حوز. وب مي پردازند

رساني توانسته است آه پيوندي علم اطالع 

 وب با پيوندهاي مورد همتقاطع روي يک صفح

 دلخواه خود  هاي علمي اش به ساير حوزه عالقه

بنابراين، .  ايجاد کند٧٧»تحريك  خالقيت«مثًال 

 ناهمگن وب هميان دو خوش) ٧٨خط سيري(رّدپايي 

چنين خط سيرهاي مختلف و دور . به وجود مي آيد

ت متقاطع در مسيرهاي پر رفت و از هم آه به صور

توانند  آمد و شلوغ روي وب جريان مي يابند، مي

امكانات آشف دانش به کمک رايانه و يا بازيابي 

اتفاقي توسط انسان را تحت تأثير قرار دهند، در 

بيني نشده اما احتماًال  حالي که اطالعات پيش

  .مفيد، شناسايي و استخراج شده است

ق و سازنده با امکان آشف دانش خال

استفاده از  ساختار پيوندها نقش مؤثري را در 

 نظام هاي اطالعاتي فرامتن از جمله وب، هتوسع

در اين روند تاريخي يک عامل . ايفا نموده است

 ٧٩ مهم، ديد سطحي  َونوار بوشهشتاب دهند

 بوده است -  يک نظام اطالعاتي- از ممکس) ١٩٤٥(

روي (جزا که پاراگراف هاي متني متفاوت و م

توانند  به وسيله خط سيرها  مي) ميکروفيلم

به طور متقاطع به صورت سلسله مراتب ) رّدپاها(

هاي  رده بندي شوند و به منظور تحريک خالقيت

 فرامتن از هايد. [محققان به هم متصل گردند

  ].ممکس الهام گرفته است

 ممكس و پيوندهاي  ٨٠جنبه پيوند تقاطعي

 براي  نشان دادن  ياستواند به ق مي متقاطع

هاي اجتماعي  ها ميان گروه چگونگي انتشار ايده
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 هنامتجانس به طور جنبي از طريق افراد وابست

هاي ضعيف ناميده  ضعيف آه اصطالحًا گره

). ١٩٧٣گرانووتر، (شوند، در نظر گرفته شود  مي

همچنين پيوندهاي  متقاطع ممكن است مورد توجه 

ا نويسندگان آثار علمي قرار گيرند براي اين آه چر

 هاغلب به تعداد بسيار کمي از منابع خارج از حوز

 ٨١علمي خودشان آه اصطالحًا تقاطع هاي مرزي

 و ١٩٩٦آالين، (شود، استناد مي آنند  ناميده مي

  ).١٩٩٩پيرس، 

هاي  پيوندهاي  متقاطع،  به عنوان گره

هاي  ضعيف و تقاطع هاي مرزي ميان خوشه

البته، بسياري از . آنند ناهمگن وب عمل مي

پيوندهاي  متقاطع داراي خصوصيات منحصربه فردي 

. هاي غيرعلمي شخصي هستند، مانند سرگرمي

اما، ساير پيوندهاي  متقاطع روي صفحات وب 

 آشكار ٨٢هاي اند پيش پژوهش دانشمندان توانسته

هاي علمي يا بين  شده در حوزه

 را منعكس ٨٤هاي نامرئي دانشكده٨٣اي رشته

 آشكار کردن چنين اتصاالت مخفي به صورت  .سازند

توسط انسان يا کشف دانش با ) اتفاقي(شانسي

 هکمک رايانه توانسته است اطالعات مفيدي را دربار

ابعاد جديد در تکامل و شکل گيري ارتباط ميان علوم 

.  و آشف آردن الگوها و  روابط  ارائه دهد

توانند  مي ٨٥پيوندهاي متقاطِع مرزهاي  بين علمي

بينش خالق و عميقي را به وجود آوردند،  بنابراين، 

مفهوم  و درک جديدي براي فهِم شدت و ميزان 

هاي ضعيف از طريق تحليل شبکه اجتماعي  گره

  ).١٩٧٣گرانووتر، (ارائه مي دهند 

  

  مالحظات روش شناسي

 تالش براي محلي کردن پيوندهاي  متقاطع

 شبيه -  بسامد پايينهاي با روي وب، با  کنترل داده

توزيع احتمالي برادفورد از صفحاِت وب مقصد براي 

 علمي يا هپيوندهاي بيروني ايجاد شده در يك حوز

اين هنوز يك .  سرو آار دارد- مورد عالقه همجموع

فرضيه است که در حال آزمون است، اما احتماًال 

اغلب پيوندهاي  بيروني براي صفحات وب معتبر و 

هاي موضوعي مشابه مورد توجه  همحبوب در حوز

 ).١٩٩٩آويي، (قرار مي گيرند 

 روش ههمان طور که پيشتر بيان شد، مسئل

هاي بي  سنجي با گردآوري داده شناسي در وب

غرض از وب سروآار دارد آه آن به عنوان اساس و 

هاي تجربي مورد توجه قرار  اي براي پژوهش پايه

 شد، در همان گونه آه در باال بيان. مي گيرد

هاي ثانوي گردآوري شده در موتورهاي کاوش  داده

تجارِي بزرگ به دليل بي دقتي زياد در مورد 

سازي،   روزآمدسازي، اصول نمايههپوشش، فاصل

اجراي محاسبات، الگوريتم هاي رتبه بندي و غيره، 

همچنين براي استفاده از . اعتبار وجود ندارد

ت مستقيم از  بارگذاري شده به صورههاي اولي داده

روشي آه در مقوله . وب، روش ديگري وجود دارد

 هبندي اخير گردش تصادفي ناميده شده که در نظري

به منظور . نمودار مورد استفاده قرار گرفته است

روي نمودار وب،  محلي کردن پيوندهاي  متقاطع

 طوالني، ٨٦هاي تصادفي تعداد زيادي از گردش

در يک روش ) پيرو(توانند با پيوندهاي متعاقب  مي

 وب ديگر مورد ه وب به صفحهتصادفي از يک صفح

  . استفاده قرار گيرند

 از مسير پيوندهاي طوالني ٨٧اجراي تحليل مسير

اند گاهي اوقات به بن  که بدين نحو ايجاد شده

با استفاده  پيوندهاي متقاطع. شوند بست ختم مي

هاي  ها و معيارهاي ناهمگني ميان حوزه از مالک

شده در صفحات وب شناسايي  ضوعي منعكسمو

همانند مفهوم (مفهوم ناهمگني . شوند مي

) بندي  ردههدر نظري” تشابه“معكوِس مرتبط با 

پيچيده نيست، و معياري است براي تعريف 

عملياتي با استفاده از مقياس هاي تشابه 

 ).٨٨هم وقوع(هاي هم رويداد  واژه

هاي  نقاط شروع تصادفي براي گردش

دفي مسئله ديگري است که از ماهيت توزيعي تصا
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استفاده از . شود وب که قبًال ذکر شد، ناشي مي

 هتفاهم نام (IP٨٩ ههاي معروف به شمار شماره

 اسامي خدمت دهنده هاي  يا فهرست) اينترنت

هاي احتمالي براي  روش” edu”نام حوزه، مثل حوزه

گيري بدون سوگيري و غيرمغرضانه از نقاط  نمونه

 اينترنت به هر ميزبان هدر تفاهم نام. وع هستندشر

.  منحصربه فرد تخصيص يافته استهوب يک شمار

 تفاهم هشمار» ١٣٠٫٢٢٦٫١٨٦٫٦«به عنوان مثال 

 سلطنتي علوم کتابداري و اطالع ه مدرسهنام

 . است“ dk.db.www”رساني دانمارک

  

(  کشف نشدهل مسير و دانش عمومييتحل

      )٩٠ناشناخته

هاي  با استفاده از تحليل مسير در پايگاه

ها و  راه) ١٩٩٩(اطالعاتي استنادي، اسمال

اي در علوم و   مرزهاي بين رشته٩١مسيرهاي

توانستند در چنين  خالقيت بارور شده را که مي

ها و تقاطع هاي مرزي ظاهر شوند مورد  گذرگاه

” هاي قوي گره“رسي اسمال به بر. پژوهش قرار داد

هم  در حالت” هاي ضعيف گره“در مقايسه با 

قوي و شديد براي ) ٩٢اشتراک در متن(استنادي 

اي غيرمستقيم در آثار  ايجاد مسيرهاي چندمرحله

مطابق نظر اسمال، حرکت . علمي پرداخته بود

 هکردن از  يک موضوع يا حوزه، به موضوع يا حوز

ت و ساختار مرتبط و ديگر در آثار علمي به دليل باف

اين . هاي علمي امکان پذير است  رشتههدرهم تنيد

مسئله با استفاده از مسير خاصي آه از علم 

شود، نشان  اقتصاد شروع و به اخترفيزيك ختم مي

  .داده شده است

 اسمال هدربار) ١٩٩٩ (٩٣کين و نورتون

در نظام «بيني نمودند آه  اظهارنظر کردند و پيش

تواند دو  ي اطالعات، يك آاربر ميهاي آتي بازياب

خط (موضوع يا دو سند را انتخاب نمايد و مسير 

اسناد يا موضوع هايي را آه به آن دو موضوع ) سير

تواند براي  شوند پيدا کند آه آن مي مرتبط مي

ها مورد استفاده قرار  آشف دانش و توليد فرضيه

  .»گيرد

اين شيوه همچنين ممکن است براي محلي 

در . روي وب استفاده شود يوندهاي  متقاطعکردن پ

يك نمونه نمودار وب توليد شده به وسيله رايانه آه 

نمايد، آوتاه  هاي الگوريتمي استفاده مي از روش

 وب آغازين و پاياني هترين مسيِر پيوند ميان دو صفح

هاي علمي ناهمگن تعلق  انتخاب شده آه به حوزه

ه به اين که بست. شود تواند شناسايي دارند، مي

همسايگان يک خوشه از صفحات وب انتخابي تا 

چه حد به هم مرتبط باشند، اين روش طبق مدل 

پيش گفته به علت بزرگي و » )پاپيون وار(کماني «

گستردگي مناطق صفحات وب که فقط داراي پيوند 

دروني يا فقط پيوند بيروني هستند و يا در کل هيچ 

د موارد با شکست  درص٧٥پيوندي ندارند، شايد تا 

اما ). ٢٠٠٠برودر و ديگران، (مواجه خواهد شد 

ترين   درصد از موارد، تعيين آوتاه٢٥حداقل تقريبًا در 

 علمي ناهمگن منتخب امکان همسير ميان دو حوز

بدين ترتيب پيوندهاي متقاطع . پذير خواهد بود

  .  دهند ُبر را در طول مسير نشان مي ميان

 مبني بر ايجاد )١٩٩٩ (  ِاسمالهعقيد

قوي و ) اشتراک در متن(مسيرهاي هم استنادي 

تواند براي تحليل  اي، همچنين مي شديد چندمرحله

 هم رويداد، مثًال  ٩٤هم پيوند پيوندهاي   بيروني

اين . روي صفحات وب دانشمندان، به آار برده شود

تواند راهنماي مفيد و مؤثري براي اجراي  راهبرد مي

روش ديگر آشف .  باشدآشف دانش روي وب

هاي اطالعاتي  دانش استفاده شده در پايگاه

کتابشناختي، قابل اجرا براي وب، پژوهش 

روي دانش عمومي آشف ) ١٩٨٦(سوانسون        

يافته است  ها توسعه نشده است آه در طول سال

سوانسون ). ١٩٩٧،١٩٩٩هايزر،  وانسون و اسمال(

د عمومي توان دانش مي«بيان نمود آه ) ١٩٨٦(

باشد، ولي هنوز آشف نشده، و اگر اجزاء و 

هاي آن به طور مستقل خلق شده باشند،  قسمت
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منطقًا به هم مرتبط هستند، اما آنها هرگز با هم 

شوند و باهم آورده  بازيابي و تفسير نمي

سوانسون از يک روش آزمون و خطاي . »شوند نمي

 ميان ٩٥نظام مند براي يافتن روابط متعدي و ناپايدار

با توجه به ). ١٩٨٩ديويس، (دو اثر استفاده کرد 

مربوط » الف«، اگر اثر )١٩٨٦(مثال خود سوانسون 

تقريبًا در مورد » ج«باشد و اثر »  روغن ماهي«به 

پالکت «روي » ب« باشد، آنگاه اثر ٩٦»بيماري ريناد«

تواند يک رابطه متعدي کم داشته   مي٩٧»خون

» ب« و  »ب«)  شتراکا(مساوي ” الف“اگر . باشد

» ج«مساوي » الف«باشد، در نتيجه، » ج«مساوي 

 ٩٨اين روش آشف دانش مبتني بر اثر. خواهد بود

جالب اما قبًال  ) مطلق(اطالعات ضمني “براي يافتن 

در ميان آثار علمي به کار رفته است « ناشناخته  

و همچنين براي ) ١٩٩٩هايزر،  سوانسون و اسمال(

بط ميان عقايد و مفاهيمي آه قبًال آشکار کردن روا

با استفاده از ). ١٩٩٤گارفيلد، (مورد توجه نبودند 

هاي  اين روش روي وب، پيوندهاي متقاطع توصيه

مفيدي را براي يافتن روابط متعدي و ناپايدار ميان 

  .هاي علمي ارائه مي دهند رشته

 در ٩٩»کشف شانسي نظام مند«مفهوم 

 با کمک رايانه  آشف علم و آشف دانشهزمين

 چندين مرتبه از اين ١٩٦٦ از  گارفيلد. مفيد است

 کشف  همفهوم براي تشريح روند سازمان يافت

هاي  روابط علمي قبًال ناشناخته آه در پايگاه

اطالعاتي استنادي مورد استفاده قرار مي گرفت، 

کشف شانسي «در حقيقت، . استفاده کرد

ورت همكاري توصيف نسبتًا دقيقي از ضر» مند نظام

هم در   رايانه در اجراي آشف دانش- ميان انسان

 .هاي اطالعاتي سنتي و هم روي وب است پايگاه

 رايانه براي آشف دانش - اهميت همكاري انسان

مورد ) ١٩٩٩      (١٠٠ پِرز-  علم توسط ولِدسهدر حوز

آخرين راهبردهايي که در . تأآيد قرار گرفته است

ي کتابسنجي  در ها  روشهاين بخش به استفاد

شوند، عبارتند از  آشف دانش روي وب  مربوط مي

 که توسط ١٠١»مديريت موضوعات«مفهوم 

که به » رديابي موضوع«و  مفهوم ) ١٩٨٥(لنکستر

  . خلق شدند )٢٠٠٠( وسيله  ورمل 

  

  رديابي موضوع 

 موردي خود در هدر مطالع) ١٩٨٥(لنکستر 

ل مورد اين که چگونه موضوع جديد در حال شک

 در جامعه، توسعه و ١٠٢»باران اسيدي«گيري 

اشاعه يافته است، مسئله را در چندين پايگاه 

اطالعاتي مختلف ردگيري کرده بود که نشان دهد 

 ه تحقيقي در طول زمان به حوزهچگونه اين مسئل

هاي گروهي و  علوم کاربردي و بعدًا به رسانه

لنکستر و . قانونگذاري کشيده شده است

سنجي را براي  هاي اطالع روش) ٢٠٠٠(ورمل

وضعيت  «ه بين المللي دربارهرديابي الگوي مباحث

هاي  هاي اطالعاتي حوزه جديد در پايگاه» رفاهي

مختلف به آار بردند؛ در نتيجه آنان نشان دادند آه 

هاي  چگونه يک مفهوم از ميان يک مسير به روش

ورمل نتيجه گرفت . مختلف نشر، حرکت مي کند

، امكانات »کاوي متن«و » کاوي داده«هاي  ريکه فّناو

سنجي به منظور  زيادي را براي تحليل اطالع

هاي  استخراج دانش ناشناخته و بالقوه مفيد از داده

اي از رديابي  گونه. کتابشناختي ارائه مي کنند

) ٢٠٠٠ (١٠٤ايالن و پريتز- موضوع روي وب توسط بار

 هخاب شدايشان موضوع انت. به آار گرفته شده بود

 زماني معين با هرا براي يك دور» سنجي اطالع«

هاي کتابسنجي به منظور تحليل  استفاده از روش

ها بيِن شش موتور کاوش اصلي، مورد پژوهش  داده

 هماهيت پوياي وب، از اسناد وب دربار. قرار دادند

موضوعاتي آه بيشتر اوقات ناپديد هستند، ناشي 

يد اضافه شده است، در حالي که اسناد جد

به دنباِل . شوند و برخي از آنها تغيير مي يابند مي

موضوع )  ٢٠٠٠( ايالن      - ها بار همان روش

مشابهي را به طور مفصل رديابي کرد و الگوهاي 
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هاي اطالعاتي استنادي و  روي وب براي پايگاه

  .کتابشناختي را مقايسه کرد

  

  گيري نتيجه

 خاص و هاي اين مقاله سعي دارد آه به حوزه

سنجي آه روند و فضاي جالبي  منتخبي از پژوهش وب

براي توسعه دارند، اشاره کند و همچنين برخي 

همان طوري . هاي آمتر خوش آتيه را بيان مي کند حوزه

هاي  آه قبًال ذآر شد، امکان استفاده از روش

کتابسنجي روي وب از ماهيت پويا، متنوع و توزيعي وب 

تنوع و . ثير پذيرفته استو نقائص موتورهاي وب تأ

گوناگوني افرادي آه اسناد و مدارک وب و پيوندها را 

ايجاد مي کنند البته از کيفيت و اعتبار اين عناصر وب، 

هاي به آارگرفته  کمبود َابرداده. تحت تأثير قرار مي گيرند

شده براي مدارک و پيوندهاي وب و کمبود موتورهاي 

هاي  اني کنند بر گزينهها را پشتيب کاوشي که َابرداده

هاي آشف  پااليش  تأثير مي گذارد، و در نتيجه گزينه

دانش تحت تأثير قرار مي گيرند؛ در صورتي آه آدهاي 

هاي اطالعاتي سنتي، کشف دانش  در پايگاه ١٠٥اي ناحيه

همان . آنند هاي اطالعاتي  را پشتيباني مي در پايگاه

تواند   ميطور آه در باال پيشنهاد شد، تنوع در وب

دولت ستيزي و . امكانات آشف دانش را افزايش دهد

هرج و مرج طلبي، رفتار محلي ميليون ها نفر از عامالن 

وب معموًال بر روي عملكرد جهاني وب به عنوان يك نظام 

. اطالعاتي، نتايج و عواقب منفي به همراه داشته است

مذآور، توانسته اند از تأثير مثبِت  پيوندهاي متقاطع

 اين رفتار نامناسب در مسيرهاي هتاکنون فراموش شد

کوتاه وب نتيجه بگيرند و  به اين ترتيب  موجب امکانات 

هاي رقومي و  کاوش بهتر براي کارگزاران و واسطه

شوند و بدين وسيله موجب فراهم کردن  انساني مي

امکانات بهتر براي آشف دانش با کمک رايانه و به صورت 

کشف شانسي « براي مثال شانسي توسط انسان،

  . گردند مي»  نظام مند

استفاده از اين راهبرد براي آشف مواد مفيد به 

منظور اهداف و مقاصد علمي، البته نيازمند کنترل 

يك راه براي .  اعتبار و صّحت در وب  مي باشدهمسئل

انتخاب «تواند روش پيش گفته يعني  انجام اين، مي

  علمي هني از دو حوزکيفيت صفحات وب آغازين و پايا

روي يک  باشد و سپس پيوندهاي  متقاطع» ناهمگن

اين روش . ها شناسائي شود مسير پيوند متصل به حوزه

تواند احتمال برخورد با محتويات آيفي در صفحات وب  مي

  . مياني در طول مسيِر پيوند را افزايش دهد

و ) دور از هم(وب شامل ساختار پيوندهاي واگرا 

هاي وب، با نوع   است آه خوشه) يه به همشب(همگرا 

. پيشين و پيوندهاي متقاطع با نوع بعدي منطبق هستند

تواند کاوش در وب  اين ساختارهاي مختلِف پيوند مي

يعني منطقي، هدف (هدايت شده در مسيرهاي همگرا 

. را پشتيباني کند) يعني خالق، شهودي(و واگرا ) مند

و از ) ١٩٩٩(مگرا از اثر فورد هاي واگرا و ه استفاده از واژه

در مورد تحريك خالقيت در نظام هاي ) ١٩٨٦(اثر باودن 

درك و استنباط کامل . اطالعاتي، الهام گرفته است

 ههم در ساختار پيوند کشف شد-واگرايي و همگرايي 

هاي رقومي  موجود و هم در رفتار کارگزاران و واسطه

هاي خالق  ش روه به منظور توسع-يا انساني) ماشيني(

 آشف دانش با کمک رايانه روي وب، و نيز در هو سازند

هاي اطالعاتي استنادي، کتابشناختي و ساير  پايگاه

  . هاي اطالعاتي مهم است پايگاه

توانند  هايي همچنين مي چنين روش

هاي   روبات١٠٦هاي دروگر هايي براي اصالح برنامه استلزام

ي کاوش و وب، الگوريتم هاي رتبه بندي موتورها

 مرورگرها، داشته ١٠٧يابي جهت/هاي بصري ويژگي

 پژوهشي جديدي است که در هسنجي حوز وب. باشند

 آزمايشي و مقدماتي ضروري هحال گذر از يك مرحل

تازگي اين حوزه، تعداد قابل توجه مقاالت . است

 ابعاد مختلف وب هسنجي فراهم شده دربار توصيفي وب

هاي  در سال. يه مي کند سال اخير را توج٥-٤در طي  

ها و  هاي پژوهش آينده، تجزيه و تحليل و ترآيب يافته

ها به منظور  ها و نظريه   روشههمچنين پيشبرد و توسع

 ريخت شناسي هفراهم نمودن درك و فهم بهتر دربار

 ههاي امکانات پيچيد ، آارآردها و پتانسيل)توپولوژي(

 . بودسنجي  خواهد وب، چالشي براي پژوهشگران وب

  

  سپاسگزاري

از پروفسور پيتر اينگورسن و دکتر ُلنارت بجورن ُبرن که 

 حاضر ه مقاله ترجمه اجاز٢٠٠٣ مه ٢٠ ه مورخهطي نام

را  دادند و ما را راهنمائي فرمودند، بسيار سپاسگزاري 

  .شود مي
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  ها نوشت پي

1.Link structure 

2.Almind and Ingwersen 

3.Cybermetrics 

4.Outlinks 

5.Inlinks 

6.Reference 

7.Citation analysis 

8.Domain 

9.Web search behavior 

10.Common data 

11.Text mining 

12.ISI: Institute of Scientific Information 

13.Command language 

14.Dialog 

15.Online 

16.Sitation analysis 

17.Link-page 

18.Indexable web 

19.Servers 

20.Imposed truncation 

21.Clarke and Willett 

22.Oppenheim 

23.Time series 

24.Longitudinal study 

25.Nova-like 

26.Cyberspace 

27.Nordic portion of the web 

28.Connections 

29.Typology 

30.Bates and Lu 

31.Wynn and Katz 

32.Dillon and Gushrowski 

33.Web archaeology 

34.Lei Cui 

35.Central sites 

36.Query 

37.TREC IR: Text Retrieval Conference Information Retrieval 

38.Inaccurate 

39.Misleading 

40.Un-referenced 

41.Sitations 

42.Incoming links 

43.Data points 

44.Lotka distribution 

45.Self-sitations 

46.National domains 

47.Self-linking 

48.External inlinking 

49.Thelwall 

50.URL element 

51.Knowledge discovery in databases (KDD) 

52.Nontrivial extraction of implicit 

53.Textural data mining 

54.Etzioni 

55.Multi-agent 

56.Metadata 

57.Web mining 

58.De Jong and Rip 

59.Strong ties 

60.Web communities 

61.Topic distillation 

62.Time Berners-Lee 

63.Conseil Europeen Pour la Recherche Nucleaire (CERN) 

64.Vertices 

65.Edges 

66.Hyperlinks 

67.Bow tie 

68.Web crawl 

69.Bowtie knot 

70.Random graphs 

71.Watts and Strogats 

72.Nematod worm 

73.Kochen 

74.Scientific domains 

75.Co-term 

76.Heterogeneous web clusters 

77.Creativity simulation 

78.Trail 

79.Vannervar Bush 

80.Cross-linking 

81.Boundary crossings 

82.Research fronts 

83.Cross-disciplinary 

84.Invisible colleges 

85.Crossing scientific boundaries 

86.Random walk 

87.Path analysis 

88.Co-occurrence 

89.IP-numbers 

90.Undiscovered public knowledge 
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91.Pathways 

92.Co-citation 

93.Qin and Norton 

94.Co-link analysis of outlinks co-occurring 

95.Transitive relations 

96.Raynaud’s disease 

97.Blood platelets 

98.literature-based knowledge discovery 

99.Systematic serendipity 

100. Valdes-Perez 

101.Issues management 

102.Wormell 

103.Acid rain 

104.Bar-Ilan and Peritz 

105.Field codes 

106.Harvesting 

107.Visualisation/Navigation features of browsers 
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