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  چکیده 

هـا در   ایـن سـاختار حرکـت خزنـده     . وب به عنوان بستر فعالیت موتورهاي جستجو، ساختاري نمـوداري دارد          
مقاله حاضر، به بررسی تأثیر ساختار وب بر چگـونگی  . سازد موتورهاي جستجو را به روشهایی منطبق بر خود محدود می         

پس از بحثی مقـدماتی در بـاب نمودارهـاي    . لیت نمایه سازها در موتورهاي جستجو می پردازد      ها و فعا    حرکت خزنده 
توزیع ـ «، »عمق ـ شروع«ترین روشهاي حرکت خزنده در سطح وب شامل حرکت  دار و فرایند کار خزنده، عمده جهت
 HTMLیابی از قالب   سازهیابی و چگونگی تشکیل درختهاي مطرح شده و سپس واحد سازه» بهترین ـ شروع «و » شروع

  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت
ها، حرکت عمق ـ شروع، حرکت توزیع ـ شروع، حرکت بهتـرین ـ       ساختار نموداري وب، خزنده: ها کلیدواژه

  سازي وب شروع، نمایه
  
  مقدمه

اي عظیم از مدارك است که هر یک براي پاسـخگویی بـه یـک نیـاز بـالقوه ایجـاد و در               وب، مجموعه 
حجم عظیم صفحات و اطالعـات موجـود در وب و لـزوم وجـود ابزارهـایی       . بستر اینترنت منتشر گردیده است    

اي از این مجموعه تاکنون به حد کفایت مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت و            جهت سازماندهیِ دست کم گوشه    
واي مدارك پیش گفته ترین ابزارهاي دسترسی به محت    اینکه موتورهاي جستجو با تمام کاستیهاي خود از عمده        

وب، میلیاردها صفحه الکترونیکی را از طریق . هستند، اصلی پذیرفته شده میان بسیاري از کاربران اینترنتی است
شبکه اي از اتصالها با یکدیگر مرتبط می سازد و از آنجا کـه سـاختار آن هـیچ محـدودیتی بـر چگـونگی نـشر         

نمایـد، گـسترش    صالها و تعـداد صـفحات وب اعمـال نمـی    صفحات، قالب انتشار، و یـا چگـونگی برقـراري اتـ          
بـسیاري از پژوهـشها   . اما این مسئله هرگز بدین معنا نیست که وب بدون سـاختار اسـت            . چشمگیري یافته است  

  .بیانگر وجود روابطی مشخص و منطقی در ساختار وب هستند
 (Barabasi & Albert, 1999; Kleinberg etal., 1999; Albert etal., 1999).  

فصل مشترك آنها مـسئله ناهمـاهنگی   . هر یک از این تحقیقات به نوبه خود به نتایج متفاوتی رسیده اند           
از وب بـه عنـوان یـک شـبکه جهـانی      ) 1999 (2اي کـه آلبـرت و دیگـران     توزیع صفحات وب است بـه گونـه       

بر . کنند شکل توصیف می توزیع وب را پاپیونی    (2000) 3کنند در حالی که برادر و همکاران        کوچک یاد می  
                                                        

 رساني دانشگاه فردوسي مشهد  دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع. ١
1. Albert etal. 
2. Broder etal. 



این اساس، وب از یک هسته که بیشترین اتصالها به آن برقرار شده و دو بال که با توجه به جهت اتصالها، توزیع 
هاي انجام شده و تمام نتایج یک مـسئله   کلیه پژوهش. گیرد، تشکیل شده است متفاوتی از صفحات را در بر می   

بـا توجـه بـه دسـتاوردهاي پژوهـشها،      .  اسـت 4نموداري بودن ساختار وبرا اساس کار خود قرار داده اند و آن       
هـا و   توان به صورت یک نمودار عظیم ترسیم نمود؛ نموداري کـه در برگیرنـدة گـره        ساختار وب را به یقین می     

ها و اتـصالها همـان لینکهـاي برقـرار شـده میـان        در این نمودار، صفحات وب همان گره     . اتصالهاي متعدد است  
  ت مختلف استصفحا

(Albert et al., 1999; Thelwall, 2002; Evans& Walker, 2004; Yu & Meng, 2004; 
Coathy, 2004) .   

تـوان آن را بـه صـورت یـک سـاختواره نمـوداري نیـز          بنابراین وب نه تنها بدون ساختار نیست بلکه مـی  
سـازي آنهـا توسـط     صـفحات و نمایـه  این ساختواره خواسته یا ناخواسته بـر چگـونگی گـردآوري      . ترسیم نمود 

  .زند موتورهاي جستجو تأثیرگذار بوده و در نهایت نتایج جستجو و میزان ربط آنها را رقم می
  

  5دار نمودارهاي جهت
 نـشان  G (V, E) ها و خطوط اسـت کـه آن را بـه صـورت ریاضـیِ       اي از گره نمودار در واقع مجموعه

دار، نمـوداري اسـت کـه بتـوان در آن      نمودار جهت. کند گر متصل می   حتماً دو گره را به یکدی      Eهر  . دهند  می
  . جهت حرکت از هر گره به گره دیگر را به راحتی تشخیص داد

 نمایش دهیم، براي هـر گـره کـه بـه عنـوان گـره       iدار، چنانچه تعداد اتصالها را با  در یک نمودار جهت   
در این شرایط، هر یک از اتصالها تنها بـه طـرف    . د بود  برقرار خواه  n) ∈ i,1]اصلی در نظر گرفته شود، رابطه       
ها  دار آن است که هیچ کدام از گره از دیگر ویژگیهاي عمده یک نمودار جهت. یک گره حرکت خواهد کرد

  ).1تصویر . (منفرد و بدون اتصال نخواهد بود
  
  
  
  
  
  

  

  دار اي از یک نمودار جهت نمونه. 1تصویر
  

 بـه سـایر   6این اتصالها یا از صفحه هسته. ز وب داراي تعدادي اتصال استپیشتر بیان شد که هر صفحه ا    
بنابراین، تمام ویژگیهاي پیش گفته، در باب . صفحات و یا از سایر صفحات به صفحه موردنظر برقرار شده است 

 صورت توان وب را نیز به  با توجه به جهت برقراري لینکها، می    . کند  صفحات وب و لینکهاي آنها نیز صدق می       
  .دار ترسیم نمود یک نمودار جهت

  

                                                        
3. Web's Graph Structure  
1. Directed Graph  
2. Seed Page 
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  خزنده
، واحـد  8، واحـد کنتـرل  7ها در موتورهـاي جـستجو داراي چهـار بخـش گردآورنـده         تقریباً تمام خزنده  

) هـاي مختلـف   گره(گردآورنده تحت نظارت واحد کنترل، به صفحات هسته     .  هستند 10 و واحد کار   9یابی  سازه
پس از جداسازي، لینکهاي مناسب به واحد کار ارسـال  . ها می فرستدرفته و مدارك را به واحد جداسازي لینک   

یابی در واقع از دو بخش جداسـازي   واحد سازه. گیرند شده و در فهرست دستور کار بعدي گردآورنده قرار می    
  . سازي تشکیل شده است  و نمایه11لینکها

ازي است که تحت قالب تعریف شده س شود در واقع حاصل فرایند نمایه آنچه نهایتاً در پایگاه ذخیره می 
 2 تـصویر  .(Cothey, 2004)ف در آمده است در الگوریتم موتور جستجو به صورت واژگان و عبارات مختل

  .ساختار یک خزنده را نشان می دهد

  
  ساختار خزنده و چهار جزء اصلی آن. 2تصویر 

  
  

دار است، لذا خزنده نیز براي حرکت روي این       ن نموداري جهت  پیشتر اشاره شد که ساختار وب همچو      
از نظـر جبـري، حرکـت روي    . هاي از پیش تعیین شده ندارد      اي جز تبعیت از ویژگیها و جهت        ساختواره، چاره 

در موتورهاي جستجو نیز، با توجـه  .  ساده کرد12توان به صورت ماتریسهاي حرکتی     دار را می    نمودارهاي جهت 
. نمایـد  ختاري، استفاده از قواعد ریاضی حاکم بـر ایـن ماتریـسها، تحلیـل و مقایـسه را آسـان مـی                  به شباهت سا  

  )3تصویر(
  
  
  
  

  
  

  هاي مشخص شده ساختواره نموداري وب و ماتریس حرکتی متناظر با جهت. 3تصویر
  

از این سه روش عبارتند . به طور کلی، سه روش براي حرکت خزنده در شبکه لینکهاي وب وجود دارد
  .15، و بهترین ـ شروع14، توزیع ـ شروع13حرکت عمق ـ شروع

                                                        
1. Fetcher 
2. Controller  
3. Parsing Unit 
4. Workload Unit 
5. Link Extracting   
6. Traversal Matrix  
1. Depth - First 
2. Breadth - First 
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0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 



  

  حرکت عمق ـ شروع
در این حرکت، واحد کنترل خزنده یک صفحه را به عنوان صـفحه هـسته بـراي گردآورنـده مـشخص            

پس از جداسازي لینکها، واحد کنترل یکی از لینکهاي خارجی صفحه را انتخاب و گره مقـصد را بـه     . سازد  می
بـه  . کنـد  این فرایند تا زمانی که براي واحد کنترل تعریف شده باشد، ادامه پیدا می          . کند  معرفی می گردآورنده  

 خواهد 4هاي مختلف با الگوریتم عمق ـ شروع، مانند تصویر   عنوان نمونه، ترتیب حرکت گردآورنده به صفحه
  .بود

  

  
  
  
  
  

  

  یتم عمق ـ شروعصفحه هسته و ترتیب حرکت خزنده با استفاده از الگور. 4تصویر
  

کننـد، چنانچـه سـطح عمـق      هاي وب لینکهایی به سایر صفحات برقرار می از آنجا که تقریباً تمام صفحه    
 قدر ادامه خواهد یافت که به مرور زمان، عمالً پایگاه  براي واحد کنترل تعریف شده نباشد، حرکت به عمق آن 
به همین دلیل، در بیشتر موتورهاي جستجو، سـطح  . تنمایه موتور جستجو را از مطالب بی کیفیت خواهد انباش         

 باشـد، ترتیـب حرکـت    2، چنانچه سطح عمق تعریف شده 4در تصویر. شود عمق براي واحد کنترل تعریف می     
  .  مورد بررسی قرار نخواهند گرفت4 و 3هاي   بوده و عمالً صفحه7و6، 5، 2، 1گردآورنده 

  

  حرکت توزیع ـ شروع
هاي هم عمق با یکدیگر را تعیین و به  نترل پس از تعیین صفحه هسته، کلیه گرهدر این حرکت، واحد ک
پس از رجوع به کلیه صفحات مشخص شده در آن سطح، واحـد کنتـرل         . کند  ترتیب به گردآورنده معرفی می    

به عنوان نمونه، ترتیب حرکت گردآورنده تحت نظارت واحد کنتـرل  . سطح دوم را مورد بررسی قرار می دهد      
  . خواهد بود5با استفاده از الگوریتم توزیع ـ شروع در صفحه هاي مختلف مانند تصویر شماره و 

  
  
  
  
  
  

  صفحه هسته و ترتیب حرکت خزنده با استفاده از الگوریتم توزیع ـ شروع. 5تصویر 

                                                                                                                                                               
3. Best - First 
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ــه     ــسیاري از طراحــان برنام ــه ب ــده در موتورهــاي  روش حرکــت توزیــع ـ شــروع مــورد عالق هــاي خزن
تر از روش حرکت عمق ـ  شروع بـوده و    اي بسیار ساده ا طراحی و اجراي آن به صورت رایانهجستجوست، زیر

در صورت تعیین سیاست دقیق، به لحاظ محدود بودن دامنه لینکهاي هر صفحه به عنوان صـفحه هـسته، حجـم                  
  .(Chakrabarti et al., 2002)پایگاه موتور جستجو بیهوده افزایش نخواهد یافت

 صفحه هسته به یک مطلب خاص بپردازد، با توجـه بـه آنکـه گردآورنـده تمـام لینکهـاي                 حال، چنانچه 
سـازي و در   کند، حرکت خزنده تـأثیر بـسیار زیـادي بـر نمایـه      موجود در صفحه و یا صفحات بعد را دنبال نمی    

  . نهایت بازیابی اطالعات خواهد داشت
 بعدي و ادامه این کار، یک مطلب خاص در حرکت عمق ـ شروع، با انتخاب هر لینک و رفتن به صفحه

به صورت اختـصاصی دنبـال شـده و از آنجـا کـه گـرایش       ) حوزه موضوعی مربوط به سطح عمق اول حرکت      (
واحد کنترل نسبت به حرکت عمقی گردآورنده بیشتر از حرکت در سطح است، در نهایت صفحاتی که بـراي             

در حالی که در حرکـت  . ک مطلب یا موضوع خواهند بود  ساز فرستاده می شوند به احتمال، اغلب حول ی          نمایه
هاي تعیین شـده در   توزیع ـ شروع گرایش واحد کنترل به حرکت در سطح است و لذا گردآورنده ابتدا به گره 

ساز ارسال می شوند که در کل دیـدي   در چنین شرایطی صفحاتی براي واحد نمایه. سطح سرکشی خواهد کرد   
این مسئله، ناشی از آن است که معموالً لینکهایی که از هر ).  در صفحه هسته آمده استمانند آنچه(عامتر دارند 

  .شوند صفحه برقرار می شوند، به بخشی از مطلب مطرح شده در صفحه هسته مربوط می
ساز خواه نا خواه جزء نگر بوده و با حرکت در سطح دید     بنابراین، با حرکت از سطح به عمق، دید نمایه        

  .(Herrman, 2003)تر متمرکز خواهد بود  تر و جامع اي وسیع زي در حول یک مطلب با گسترهسا نمایه
، استفاده از هر یک از این روشـها بـراي حرکـت روي سـاختواره وب بـا       1990با توجه به مطالعات دهه      

ستجوي توجه به حجم عظیم صفحات و مطالب هر یک، در نهایت تفاوت چندانی در بازیابی بهتر موتورهاي ج      
  .مختلف در سطح وب نداشت

گیري در باب انتخاب هر یک از این دو روش و تردیدهاي موجود، روش سـومی را پـیش پـاي             تصمیم
  .بود» بهترین ـ شروع«نویسان قرار داد و آن، حرکت  طراحان و برنامه

  

  حرکت بهترین ـ شروع
الگوریتمهاي مختلفی . اوتی داردبهترین در حوزه حرکت خزنده روي ساختواره وب، در واقع معانی متف

براي حرکت بهترین ـ شروع وجود دارند که بر اساس فرمول محاسـبه بهتـرین صـفحه بعـدي، اسـامی متفـاوت        
  .اشاره کرد...  و18، عنکبوتهاي اطالعاتی17اي ، جستجوي کوسه16توان به خزنده متمرکز  از این بین می. دارند

 به عنوان معیار بهترین بودن 19"بندي صفحات رتبه"دي همچون بن ترین حالت، از سیاستهاي رتبه   در ساده 
در این روش واحد کنترل با توجه به رتبه هر صـفحه میـان سـایر صـفحات، گردآورنـده را بـه       . شود  استفاده می 

  .صفحه بعدي می فرستد

                                                        
1. Focused Crawler 
2. Shark Search 
3. Info Spiders 
4. Page Rank 



ه ب (A)حرکت بهترین ـ شروع، بر این اصل مبتنی است که پدیدآورنده هر صفحه زمانی از صفحه خود 
بندي صـفحات   در بحث رتبه.  ارزشمند باشدA از نظر پدیدآور Bکند که     لینک برقرار می   (B)صفحه دیگري   

بنـدي   هـا الگـوریتم رتبـه    بنـابراین، در سـاختار خزنـده     . شـود    یک امتیاز مثبت محسوب می     Bچنین عملی براي    
ي برقـرار شـده بـه آن مـشخص     اي است که اهمیت نسبی هر صفحه را بر اسـاس لینکهـا   صفحات در واقع برنامه  

کننـد در واقـع از    هایی که براي حرکت خود از روش بهترین ـ شروع استفاده می  بر این پایه در خزنده. سازد می
  :شود سه اصل پیروي می

تعداد بیشتر لینکها به نـوعی  . صفحاتی که لینکهاي بیشتري به آنها برقرار شده است، اهمیت بیشتري دارند      •
 .ا محبوبیت صفحه مذکور در سطح وب استنشانگر شهرت و ی

چنانچه این لینکها از صفحات معتبرتري برقرار شده باشند، اعتبار صفحه مورد مطالعه افزایش خواهـد               •
 .یافت

شود بیشتر باشد،  از طرفی، هرچه تعداد لینکهایی که از صفحه مورد مطالعه به سایر صفحات برقرار می        •
 .ارزش آن صفحات کمتر خواهد بود

 بـه آنهـا لینـک    U نشانگر صـفحاتی کـه از   Fu صفحه اصلی، Uها چنانچه   ر این اساس، در اکثر خزنده     ب
   رتبه صفحه از طریق فرمول حاضـر  21اند   لینک برقرار کرده   U نشانگر صفحاتی باشد که به       Bu و   20برقرار شده 

  .و یا فرمولهایی با عناصر اصلی مشابه، قابل سنجش خواهد بود
  
  
  

 U و رتبـه  Uل، عالمت جمع به معناي وجود رابطه مثبت میان تعداد لینکهاي برقرار شده به       در این فرمو  
نیز چون در صورت کسر قرار گرفته اند، رابطه مثبت بـا        Uیا رتبه صفحات برقرار کننده لینک به         R(V). است
تعداد لینکهایی است  و U در مخرج، نشانگر وجود رابطه معکوس رتبه     |FU| دارند، در حالی که وجود       Uرتبه  

  . 22که به صفحات دیگر بر قرار کرده است
با کمـک ایـن روش و   . استفاده از نتیجه این فرمول در گردآوري صفحات ارزشمندتر، مؤثر خواهد بود 

سازي بـه احتمـال پاسـخهاي بهتـري بـه نیـاز کـاربر موتـور          بندي محتواي مدارك در واحد نمایه   استفاده از رتبه  
بندي صفحات، در واقع رتبه لینکهاي منتهی به آنها مشخص شده و خود به خود  با رتبه. هد شدجستجو داده خوا

 نشانگر این ترتیب 6تصویر . ترتیب حرکت گردآورنده بر روي ساختواره نموداري عظیم وب روشن می گردد   
  .هاي مشخص شده در ماتریس حرکتی خواهد بود بر اساس رتبه

  
  
  

                                                        
5. Forward Links 
6. Back Links 

بيشتر باشد، ارزش و رتبه صفحه هسته بين ) Child pages(اين مسئله تابع اين اصل است که هرچه تعداد صفحات زيرمجموعه صفحه هسته . ١
  .(Yu & Meng, 2004)اين صفحات تقسيم می شود 
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  زش عددي هر یک و نمایش آنها در قالب ماتریس حرکتیلینکها و ار. 6تصویر
  

کنند که با توجه   در عمل ثابت می(2001) 23این مسئله در نظر کامالً منطقی است، اما ناجورك و وینر
 شروع به نسبت توجیـه پـذیرتر   -بندي صفحات، استفاده از روش توزیع  به هزینه باال و زمان بر بودن فرایند رتبه   

بنـدي   دارند که با توجه به امکانات فعلـی فنـاوري، روش رتبـه      ا برمبناي دستاوردهاي خود بیان می     آنه. نماید  می
طلبد و از طرف دیگر با توجه به عدم ثبـات رتبـه صـفحات در     صفحات بسیار هزینه بر بوده، زمان زیادي را می        

ایـن در حـالی اسـت کـه     . هاي صفحات را به سرعت باید روزآمدسازي نمود        طول زمان بایگانی نگهداري رتبه    
  .پذیرد توجه به حرکت عمق ـ شروع به عنوان یک گزینه مطرح، کمتر صورت می

  
  یابی واحد سازه

واحد نمایه ساز موتورهاي جستجو باید صـفحات حـاوي اطالعـات را از گردآورنـده دریافـت کنـد و                     
نابراین، چنانچـه هـر صـفحه در مقـام     ب. عبارات و واژگان آنها را استخراج و در پایگاه خود ذخیره سازي نمایند   

خود یک واحد کلی باشد، نمایه ساز آن را به اجزاي کوچکتر از قبیل واژه و یا عبارت تبدیل کرده و در پایگاه 
در فراینـد  . نـام دارد » سـازه یـاب  «افزاري که توانایی انجام ایـن عمـل را داشـته باشـد،      نرم. سازد  خود ذخیره می  

پس از آن، بر اساس دستور آن زبان خاص، .  است24هاي ورودي شخیص زبان رشته نشانه اولین کار ت  یابی،    سازه
  . 25پردازد یاب به تعیین ساختار ترکیبی آن رشته می سازه

سازي آدرسـهاي   یاب در ساختار یک موتور جستجو کار جداسازي و یکسان     با این توصیف برنامه سازه    
از . یابی را انجام مـی دهـد   ان غیر مجاز و تهیه درخت سازه    اینترنتی موجود در مدرك، نگهداري فهرست واژگ      

کند،  یاب براساس دستور زبان از قبل تعریف شده به هدف دستیابی به محتواي مشخصی عمل می        آنجا که سازه  
  (Fischer, 2005)اي خواهد بود  بندي واژگان استخراج شده و وزن دهی به آنها کار ساده تقسیم

آیـد، لـذا کلیـه موتورهـاي جـستجو داراي نـرم            ر سـطح وب بـه شـمار مـی          زبان غالب د   HTMLزبان  
بـه واسـطه ایـن نـرم افزارهـا، برچـسبهاي       .  براي زبانهاي مختلـف هـستند  HTMLیابی سازگار با   افزارهاي سازه 

HTMLو ارزش آنها به سرعت شناسایی می شوند .  
یابهـا بـه منظـور شناسـایی      براي جداسازي و یکسان نمودن آدرسهاي موجـود در یـک صـفحه، از سـازه      

این کار معموالً به منظور کمک به واحد کنترل جهت هدایت . شود برچسبهاي مختلف و ارزش آنها استفاده می
گـاه الزم اسـت   . تر از این اسـت    اما کار معرفی آدرسها به گردآورنده، اغلب مشکل       . شود  گردآورنده انجام می  

به منظور یکسان سازي آدرسـهاي اینترنتـی   .  و تصحیح شوندبسیاري از آدرسهاي ذکر شده در صفحه یکدست  

                                                        
1. Najork & Wiener  
2. Input Symbols' String 

  ).يادواره اسدی؛ فرهنگستان يادواره: تهران(، " فارسی-انگليسی"، فرهنگ کامپيوتر يادواره )١٣٧٦(کروان، اميرحسين پا. ٣



دستورالعملهایی براي تبدیل حروف بزرگ آدرسها به حروف کوچـک، برداشـتن انـشعابهاي اضـافی از دنبالـه              
 ,Pant)شـود  ، بـراي سـازه یابهـاي مختلـف تعریـف مـی      ...آدرس، تصحیح و یـا تکمیـل برخـی از آدرسـها و     

Sirinivan & Meczer, 2004) .  
یابهاي مختلف ممکن است سیاهه واژگان غیر مجاز متفاوتی داشته باشند و یا اصـوالً فاقـد ویژگـی       سازه

یابها با توجه به  در سطوح باالتر، برخی از سازه. سازي باشند حذف واژگان بدون بار معنایی در طول فرایند نمایه     
خیره کلیـه واژگـان هـم ریـشه را در یـک      دستور زبان از پیش تعریف شده، توانایی تشخیص ریشه کلمات و ذ  

  .محل دارند
یـابی آدرس و   در این مرحله، واحد سازه.  است26یابی یاب ایجاد درخت سازه    در نهایت، وظیفه هر سازه    

اي از سـاختار صـفحه    یا واژه موجود در صفحه را با کمک محتوا و محـل برچـسب ارزیـابی کـرده، درختـواره          
  . نشان داده شده است7 متناظر با آن، در تصویر HTML درخت و قالب اي از این نمونه. دهد تشکیل می

هـاي میـانی برچـسبهاي مختلـف مـدرك و آخـرین        گره اول در این نمودار نشانگر قالب مدرك، گـره      
  . ها نماینده محتواي میان دو برچسب ابتدایی و انتهایی است گره

رتبه . نماید  استخراج شده از آن را ساده میدهی به هر متن و واژه و عبارت تشکیل این درخت، کار وزن
واژگـان  . بنـدي خـاص هـر موتـور متفـاوت اسـت       متون در قسمتهاي مختلف صفحه با توجه به الگـوریتم رتبـه         

بنـدي موتـور    توان به راحتی در قالب یک مقیـاس عـددي ریختـه و بـراي الگـوریتم رتبـه                 دهی شده را می     وزن
  .کاربر و واژگان موجود پایگاه را فراهم آوردجستجو، امکان سنجش و مقایسه سؤال 

  
   متناظر با آن HTMLیابی و قالب  درخت سازه. 7تصویر 

  بندي جمع
با توجه به . با وجود ماهیت متغیر وب، باز هم ساختار وب بر نحوة سازماندهی آن تأثیرگذار خواهد بود            

روند و از طرفـی بـا در نظرگـرفتن      شمار می دهندگان به   اینکه هم اکنون موتورهاي جستجو از مهمترین سازمان       
اینکه ساختار وب روشهاي متفاوت و نه متعدد گردآوري اطالعات را به طراحان نـرم افزارهـاي خزنـده دیکتـه        

                                                        
1. Parse Tree 



حاصل تأثیر خواهد  هاي مفید و یا بی تأثیر بر بازیابی دار وب بی توان بیان داشت که ساختواره جهت        کند، می   می
سازي استفاده از امکاناتی  زمان مورد توجه بیشتر محققان حوزه قرار گرفته، چگونگی بهینه      آنچه در این    . داشت

گیـري در بـاب انتخـاب شـیوه حرکـت خزنـده ـ اعـم از          تصمیم. است که وب در اختیار طراحان قرار می دهد
 توجـه  حرکت به عمق یا حرکت در سطح و یا انتخاب هر صفحه بسته به کیفیـت آن ـ یکـی از مباحـث مـورد      

سنجی استفاده از یـک   مطالعه در باب بازدهی هر روش در طول زمان و یا امکان    . مندان به این حوزه است      عالقه
  . آید روش در حال حاضر از مطالعات مطرح در این حوزه به شمار می

یـاب ـ چـه کوتـاه و      اي دیگر، اعمال از پیش تعریف شده براي هر سـازه  این در حالی است که از زاویه
سـازي اسـتفاده از امکانـات وب     ـ نیز به بهینـه ) یابهاي سطح باال سازه(و چه پیچیده ) هاي ساده یاب سازه(مختصر  
  .تر شده و در نهایت بازیابی بهتري حاصل خواهد شد سازي دقیق با تعریف جزئیات بیشتر، نمایه. کند توجه می

سـازي روي سـاختار سـاختمند     مایهمدارك به واسطۀ شیوه حرکت در سطح وب گردآوري شده اند و ن 
. تـوان در قالـب نمـودار ترسـیم نمـود       وب به اجرا در آمده است؛ ساختاري کـه حتـی زبـان نگـارش آن را مـی      

دهند، پس سـاختار وب   بندي بر اساس این ساختار و اجزاي آن کار خود را انجام می الگوریتمهاي مختلف رتبه  
  .شود تأثیر خواهد داشت  بر آنچه بازیابی میبه صورتی غیر مستقیم اما با قدرتی بسیار
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