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چکیده
هدف :پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر زبان نمایهسازی بر رتبهبندی تصاویر در موتور کاوش گوگل استت
بهمنظور نیل به این هدف ،چگونگی رتبهبندی نتایج جستوجو در نمایهستازی تصتاویر بتا استت اد از
زبان آزاد و زبان کنترلشد در موتور کاوش گوگل بررسی شد است
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مواد گرافیکی کتابخانۀ کنگرة آمریکا انجام شد پس از گذشت یت بتازة زمتانی  40روز  ،تصتاویر در
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تجزیه و تحلیل استنباطی برای مقایسۀ رتبهبندی نتایج جستوجوی تصاویر از آزمون  tمستتقل استت اد
شد نتایج حاطل از این پژوهش نشان میدهد که است اد از زبان نمایهستازی آزاد در مقایسته بتا زبتان
کنترلشد در بارگذاری تصاویر در اینترنت ،تأثیر مثبتی در رتبهبندی نتایج جستوجتوی ایتن تصتاویر
بهوسیلۀ موتور کاوش گوگل دارد
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مقدمه
در دوراني که عصر اطالعات لقب گرفتهه ،انتشهار گسهتردۀ منهاع اطالعهايي و افهااش روزافهاو
رسانههای اطالعايي دسترسي عه اطالعات مناسب در زما مناسب را عه معضلي يبدشل کرده اسه؛
عهطوری که کمبود اطالعات و دان مطرح نيس؛ ،علکه مشکل اساسي دسترسي عه انبوه اطالعهات
اس؛ (مطلبي .)4 :1386 ،امروزه مردم حجم انبوهي از دادههای الکترونيکي را در اختيار دارند کهه
عخ عظيمي از آنها را يصاوشر يشکيل ميدهند .ذخيرۀ اشن يصاوشر عه يوليد پاشگاهههای يصهوشری
حجيمي منجر شده که عمل جس؛وجو يوسط کارعر را مشکل کرده اس؛ .همچنهين در سها ههای
اخير عا افااش روزافاو دورعينهای دشجيتالي ،مجموعهههای عارگهي از يصهاوشر مختلهس يوسهط
مردم يهيه شده اند و طبيعهي اسه؛ کهه پيهدا کهرد يصهوشر مشخصهي از ميها اشهن يعهداد يصهاوشر
گوناگو کار عس دشوار و حتي غيرممکني اس؛ (نوروزی و والشتي.)163 :1389 ،
نماشهسازی يصاوشر شکي از مهميرشن روشهای پيشنهادی عرای مواجههۀ عها يصهاوشر اسه؛ ،امها
وشژگيها و خصوصيات منحصر عهفرد يصاوشر ،در مقاشسه عا ساشر مناع اطالعايي ،عمل نماشهسهازی
يصاوشر را عا مشکاليي مواجه کرده اس؛ (عباسپور .)168 :1384 ،همچنهين رسهيد عهه يوافهر عهر
روی اشن موضوع دشوار خواهد عود که کدامشک از روشهای نماشههسهازی يصهوشر مناسهبيرنهد
زشرا افراد نمييوانند عر روی آنچه شک يصوشر واقعاً نشا ميدهد موافق؛ داشته عاشند ،حتي عرخي
افراد مثل شات فورد 1عين آنچه در يصوشر وجود دارد و چيای که از آ صحب؛ ميکند يماشا قائل
شده اند ،زشرا آنچه در يصوشر وجود دارد کم و عي عا مسائل عيني روعهروس؛ ،حها آنکهه آنچهه
شک يصوشر از آ صحب؛ ميکند عيشتر عا امور انتااعي سروکار دارد (کرمي.)1385 ،
2
عهمنظور دسترسي و استفاده از يصهاوشر موجهود در پاشگهاهههای يصهاوشر و اشنترنه؛  ،کهارعرا
نيازمند اعاار مطمئني هستند و عهعل؛ حجم زشاد اطالعهات ،جسه؛وجهوی يصهاوشر در و  ،شهبيه
گشتن عهدنبا شک سوز در انباری از کاه اس؛ .اعااری که شاشد کارعرا را کمک کند يا يصاوشر
مورد نظهر خهود را عازشهاعي و جاشهاعي کننهد ،مويورکهاوش يصهوشر 3اسه؛ .شکهي از قدريمنهديرشن
مويورهای کاوش يصاوشر ،مويور کاوش گوگل 4اس؛ که پاشگاه قدريمند آ عا داشتن  250ميليو
يصوشر مشاهدهپذشر در فهرسه؛ خهود ،در حقيقه؛ شکهي از جهام يهرشن مجموعهههها در کهل و
محسو ميشود .اشن مجموعۀ فوقالعاده غني و روزآمد عهرای عسهياری از کهارعرا در زمينههههای
مختلس مفيد و ارزنده اس؛ .عا يوجه عه نياز روزافاو کهارعرا عهه عازشهاعي يصهاوشر در زمينههههای
گوناگو  ،کارعرا عي شماری از اشن مويور کاوش استفاده ميکنند ،اما عههدليهل حجهم زشهاد منهاع
يصوشری ،استفاده کنندگا عرای شافتن يصوشر ،عالوه عر مويورهای جس؛ وجو ،عه شک نماشۀ جهام
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از يصاوشر اشنترن؛ نياز دارند که عدو آ عازشاعي يصوشر خاصي از اشنترنه؛ شهاشد عسهيار دشهوار و
زما عر عاشد (حسن و زنگ .)2001 ،حجم روزافاو يصاوشر در پاشگاهههای اطالعهايي و همچنهين
نياز عه نظامهای عازشاعي يصاوشر در حوزههای مختلس سبب شده اس؛ يا پهژوه ههای وسهيعي در
زمينۀ ذخيره و عازشاعي يصاوشر انجام شود .راهحلهای پيشهنهادی عهرای مشهکالت عازشهاعي يصهاوشر
متنوع اس؛ و هرکدام از اشن روشها مااشا و مشکاليي دارند .شکي از اشن راهحلها استفاده از انواع

زعا های نماشهسازی 5اس؛ .از جمله زعا های نماشهسازی مي يوا عه زعا آزاد و زعها کنتهر شهده
اشاره کرد" .در نظام نماشهسازی عه زعا آزاد ،نماشهساز از يوصيفگرهاشي که خود مناسب مهيدانهد
عرای يوصيس مفاهيم موجود در مدرک استفاده ميکند ،خواه اشن يوصيفگرها در متن آمده عاشند
شا نه" (نوروزی و والشتي .)45 :1389 ،نماشهسازی عه زعا کنتر شده عر شک سهری اصهطالح6ههای
اصطالحنامهای ،7عه نام يوصيفگر مبتني اس؛ که قبالً يوسط نماشهسهازا و متخصصها موضهوعي و
در قالب اصطالحنامه ارائه شدهانهد (سهينر )117 :1388 ،در اشهن زعها  ،نماشههسهاز اعتهدا واژههها را
انتخا مي کند و سپس مطاعر عا يوصيفگرهای شک اصطالحنامۀ معتبر ،اصطالحهای مناسب را عهه
مدرک يخصيص مي دهد .سؤا اشن اس؛ که آشا استفاده از زعا های نماشهسازی متفهاوت موجهب
يفاوت در عازشاعي يصاوشر از و ميشود.
عا يوجه عه اهمي؛ مويور جس؛وجوی گوگل در عازشاعي يصاوشر و از آنجا که يهاکنو پژوهشهي در
مورد يأثير زعا نماشهسازی در عازشاعي يصاوشر از گوگهل انجهام نشهده ،اشهن پهژوه عهر آ اسه؛ يها در
جس؛وجو از مويور کاوش گوگل ،عه روش يجرعي ،يأثير استفاده از زعا آزاد و زعا کنتهر شهده را عهر
ريبهعندی نتاشج جس؛وجوی دو گروه يصاوشر (که هر گروه عه شکي از دو زعا فوق نماشهسازی شدهانهد
و در محيط و قرار گرفتهاند) عسنجد يا از طرشر نتاشج حاصل عتوا عه مناسبيهرشن روش نماشههسهازی
عرای سازماندهي و شافتن يصاوشر مورد نظر در اشنترن؛ عهوسيلۀ مويور کاوش گوگل دس؛ شاف؛.

پیشینۀ پژوهش
در زمينۀ نماشهسازی يصاوشر در حوزۀ عازشاعي اطالعات پژوه های اندکي انجام شده اس؛ کهه از
آ جمله مييوا عه موارد ذشل اشاره کرد.:
خيهها و دشگههرا  )2000( 8در پژوهشههي عهها عنههوا "جسهه؛وجههوی زعهها طبيعههي در مقاعههل
جس؛وجوی واژگا مهارشده" معتقدند که کارشناسا اطالعات عاشد عهطور کامهل و کارآمهد ،از
مااشای زعا طبيعي و واژگا در طراحي سيستم عازشاعي استفاده کننهد و يرکيبهي از زعها طبيعهي و
فنو جس؛وجوی واژگا مهارشده عهشدت عه کارعرا اطالعات يوصيه ميشود.
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يام9و لئونگ )2001( 10در پژوهشي عا عنوا "يوصيس های زعا طبيعي ساخ؛ شافته عرای عازشهاعي
محتوای مواد عصری" معتقدند جس؛ وجوی کليدواژه ای از مجموعه های چندرسانه ای ،فاقد دقه؛ ،و
يجاشۀ خودکار حاشيه نوشسي زعا طبيعي عدو محدودش؛ ،فاقد دق؛ اس؛ .آنها پيشنهاد مي کنند کهه
ساختاری عرای يوصيس زعا طبيعي از محتوای معناشي مواد عصری نياز خواهد عود.
هارپينگ )2002( 11در پژوهشي عا عنوا "زعا يصاوشر :دسترسي عيشتر عه يصاوشر طرحواره عها

استفاده از اعرداده و ساختار واژگا " دشوارهاشي را آشکار ميکند که کارعرا نهاشي عرای عازشهاعي
يصاوشر در شبکۀ جهاني و عا آ مواجه هستند .در اشهن يحقيهر عهه محتهوای نماشههسهازیشهده عها
جس؛ وجو در استفاده از طرحوارۀ اعرداده و واژگا کنتر شده عرای يوصهيس ،فهرسه؛نوشسهي ،و
نماشۀ آثار شاخص هنری پرداخته ميشود.
مايو  )2003( 12در پژوه خود عا عنوا " نماشهسازی عه زعا طبيعي شا کنتر واژگا  :آشا مها
عاشد روشي عرای جس؛وجوی کهارعرا نماشههسهازی نمهاشيم " درعهارۀ اسهتفاده از زعها طبيعهي در
نماشه سازی يصاوشر و ساشر مناع يصوشری عحث کرده اس؛ .نتهاشج اشهن پهژوه عهر اسهتفادۀ مفيهد
يرکيب زعا نماشهسازی يصاوشر و کنتر واژگا سنتي يوسط کارعرا يأکيد دارد.

سؤاالت پژوهش
 .1در نماشهسازی يصاوشر عا استفاده از زعا آزاد ،ريبههعنهدی نتهاشج جسه؛وجهو در مويهور کهاوش
گوگل چگونه اس؛
 .2در نماشهسازی يصاوشر عا استفاده از زعا کنتر شده ،ريبهعندی نتاشج جسه؛وجهو در مويهور
کاوش گوگل چگونه اس؛
 .3وضعي؛ ريبه عندی نتاشج جس؛وجو در نماشهسازی يصاوشر عها اسهتفاده از زعها آزاد و زعها
کنتر شده ،در مقاشسه عا شکدشگر چگونه اس؛

فرضیۀ پژوهش
عين ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عهوسيلۀ مويور کاوش گوگل در جس؛وجوی يصاوشر نماشهشده عهه
زعا آزاد و زعا کنتر شده ،يفاوت معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
اشن پژوه عا استفاده از روش يجرعي انجام شده اس؛ .نمونهۀ مهورد پهژوه در اشهن يحقيهر30 ،
يصوشر مرعوط عه يمبرهای قدشمي اشرا مرعوط عه سا های  1331يا  1357عود .يصاوشر کارعردی در
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اشن پژوه  ،از شک مجموعه يمبر شخصي انتخا شدهاند .دليل انتخا اشن يصهاوشر ،کهم عهود
نمونۀ مشاعه در اشنترن؛ اس؛ يا عتوا يأثير استفادۀ زعا ههای نماشههسهازی آزاد و کنتهر شهده را عهر
ريبهعندی يصاوشر در عازشاعي عهوسيلۀ مويور کاوش گوگل مشاهده کرد .در اشن پژوه گردآوری
اطالعات از طرشر مشاهده انجام شده اس؛ .منظور از عنوا يمبر در اشن پژوه عنهوا در شهده
در هر يمبر عه وسيلۀ وزارت پس؛ و يلگراف و يلفن وق؛ (مطهاعر شهکل  )1و منظهور از زعها آزاد
يرجمۀ عنوا هر يمبر عه زعا انگليسي اس؛ .عناوشني که عر اساس زعا کنتر شده در اشن پهژوه
استفاده شدهاند ،عا همکاری و مشورت وشراستارا اصهطالحنامهۀ مهواد گرافيکهي کتاعخانهۀ کنگهرۀ
آمرشکا يهيه شده اس؛.

شکل .1عنوان تمبر

عرای انجام داد اشن پژوه  ،عا استفاده از دو حسا کارعری 13در مويهور کهاوش گوگهل دو
ساش؛ عه شرح زشر اشجاد شدند:
1. https://sites.google.com/site/iranianstamps1
2. https://sites.google.com/site/iranianstamps2

نمونۀ مورد پژوه شعني  30يصوشر مرعوط عه يمبرهای قدشمي اشرا  ،شک عار در ساش؛ شهمارۀ  1عهه
زعا کنتر شده و شک عار نيا در ساش؛ شمارۀ  2عه زعا آزاد عارگذاری شدند و عه اشنيرييب ههر يصهوشر
دو عار و هر عار در شکي از ساش؛ها عارگذاری شد و در مجموع عا يکرار هر يصهوشر در دو سهاش؛ ،نمونهۀ
پژوه در يحليلهای آماری عه يعداد  60يصوشر لحاظ شد .عهمنظور يأمين اعتبار (رواشي) طرح پژوه
يجرعي ،يمامي شراشط آزماششگاهي عهدق؛ رعاش؛ شد ،عه اشنيرييب که ساش؛ها کامالً هماما طراحهي
شدهاند يا از نظر زما اشجاد ،عريری خاصي نسب؛ عه هم نداشته عاشند .همچنين يصهاوشر اسهتفادهشهده در
هر گروه زعا آزاد و کنتر شده شکسا در نظر گرفته شدند ،عا اشهن يفهاوت کهه عنهاوشن مرعهوط عهه ههر
يصوشر در ساش؛  1عر اساس زعا کنتر شده (مطاعر شکل  )2و در ساش؛  2عر اسهاس زعها آزاد (مطهاعر
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شکل  )3ذشل يصاوشر نوشته شد .عالوه عر اشن ،رواشي نمرهگذاریها (امتيازات) يعيينشده عرای ريبهههای
يصاوشر در نتاشج عازشاعي ،عه يأشيد پنج نفر از متخصصا علهم اطالعهات و دانه شناسهي رسهيد .در مهورد
پاشاشي شاشا ذکر اس؛ که عا يوجه عه مشاهدهای عود گردآوری دادهها و عدم استفاده از اعاار پرسشهنامه
شا چکليس؛ ،عه سنج پاشاشي نياز نبود .گردآوری دادهها عا مشاهدۀ ريبۀ يصاوشر عازشاعيشده در ههر دو
گروه و ثب؛ ريبه در شک عرگه انجام شد.

شکل .2نامگذاری تصویر بر اساس زبان
نمایهسازی آزاد

شکل .3نامگذاری تصویر بر اساس زبان کنترلشده

جدول  1عناوین تمبرها را نشان میدهد .این عناوین شامل عنوان تمبرر هرز اهران سار ری
عنوان تمبر هر ا اس اهان آااد و همچنین عنوان تمبر هر ا اس اهان کنترلشده ا ت.
جدول .1عناوین تمبرها
عنوان تمبر به زبان
فارسی

عنوان تمبر بر اساس زبان کنترل شده
th

عنوان تمبر بر اساس زبان
آزاد

هاارمين سالگرد يولد
اعنسينا

Avicenna -- 980-1037--1000 birthday
Postage stamp -- 1333
Print -- color

Avicenna’s 1000th
birthday

هاارمين سالگرد يولد
اعورشحا عيروني

– Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūni-- 973-1048
1000th birthday
Postage stamp -- 1352
Print -- color

Abu reyhan biruni's
1000th birthday

هاارمين سالگرد يولد
اعونصر فاراعي

Abu Nasr Mukhammad alʹ-Farabi -- 870-950 --1000th
birthday
Postage stamp -- 1329
Print -- color

Abu Nasr Farabi’s 1000th
birthday
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 عناوین تمبرها.1ادامه جدول
عنوان تمبر بر اساس زبان
آزاد

عنوان تمبر بر اساس زبان کنترل شده
th

عنوان تمبر به زبان
فارسی

Gandhi’s 100th birthday

Gandhi, Mahatma -- 1869-1948 --100 birthday
Postage stamp -- 1348
Print -- color

Iqbal Lahouri’s 100th
birthday

Muhammad Iqbal -- 1877-1938 --100th birthday
Postage stamp -- 1356
Print -- color

صدمين سالگرد يولد
گاندی
صدمين سالگرد يولد
اقبا الهوری

Kaje Nasir Tousi’s 700th
birthday

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī -- 1201-1274 --700th birthday
Postage stamp -- 1335
Print -- color

هفتصدمين سالگرد يولد
خواجه نصير طوسي

Moulana’s
commemoration
Naser Khosro’s 1000th
birthday

Jalāl al-Dīn Rūmī, Maulana -- 1207-1273 -Commemoration
Postage stamp -- 1352
Print -- color
Nāṣir Khusraw -- 1004 -1088 --1000th birthday
Postage stamp -- 1353
Print -- color

Razi’s commemoration

Muḥammad ibn Zakarīyāʼ al-Rāzī -- 865-925 -Commemoration
Postage stamp -- 1357
Print -- color

Rudaki’s 1100th birthday

Rūdakī -- 856-941 --1100th birthday
Postage stamp -- 1337
Print -- color

Sadi’s 770th birthday

Norouz 1346
Norouz 1347
Norouz 1348

Norouz 1349

Norouz 1350
Norouz 1351
Norouz 1352
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Saʻadī, Shaykh Ajal -- 1205-1292 --770th birthday
Postage stamp -- 1331
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1346
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1347
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1348
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1349
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1351
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1352
Print -- color

عارگداش؛ موالنا
هاارمين سالگرد يولد
ناصر خسرو
عارگداش؛ رازی
هاار و صدمين سالگرد
يولد رودکي
هفتصد و هفتادمين
سالگرد يولد سعدی
1346 نوروز
1347 نوروز
1348 نوروز
1349 نوروز
1350 نوروز
1351 نوروز
1352 نوروز
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ادامه جدول .1عناوین تمبرها
عنوان تمبر به زبان
فارسی
نوروز 1353
نوروز 1354
نوروز 1355
نوروز 1356
نوروز 1357
هفتۀ کودک 1350
هفتۀ کودک 1351
هفتۀ کودک 1352
هفتۀ کودک 1353
هفتۀ کودک 1354
هفتۀ کودک 1355
هفتۀ کودک 1356

عنوان تمبر بر اساس زبان کنترل شده
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1353
Print -- color
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1354
Print -- color
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1355
Print -- color
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1356
Print -- color
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1357
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color

عنوان تمبر بر اساس زبان
آزاد
Norouz 1353
Norouz 1354
Norouz 1355
Norouz 1356
Norouz 1357
Children’s week 1350
Children’s week 1351
Children’s week 1352
Children’s week 1353
Children’s week 1354
Children’s week 1355
Children’s week 1356

مدت زما در نظرگرفتهشده عين عارگذاری يصاوشر در ساش؛ها يا مشاهدۀ نتاشج ،عازۀ زماني40
روزه عود .اشن عازۀ زماني عر اساس مدت زما عهروزرساني پاشگاه نماشۀ 14گوگل درنظر گرفته شده
اس؛ .ععد از ايمام اشن عازۀ زماني ،يمبرها عهصورت جداگانه و عر اساس مؤلفهههای ذشهل در مويهور
کاوش گوگل جس؛وجو شدند:
 جس؛وجو عر اساس عبارات عه زعا کنتهر شهده :در کهادر جسه؛وجهوی گوگهل ،عنهاوشنيصاوشر عر اساس زعا کنتر شده يک عه يک وارد و هر يصوشر از طرشر عنهوا مرعهوط در مويهور
کاوش گوگل جس؛وجو شد.
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 جس؛وجو عر اساس عبارات عه زعا آزاد :در کادر جس؛وجوی گوگل ،عناوشن يصاوشر عهراساس زعا آ زاد يک عه يک وارد و هر يصوشر از طرشر عنهوا مرعهوط در مويهور کهاوش گوگهل
جس؛وجو شد.
جدو  2امتيازات اختصاصشافته عه هر ريبه را نشا ميدهد .در اشن امتيازعندی ،عا افااش ريبه
از ارزش امتياز کم شده عهنحوی که عه ريبۀ  1عيشترشن امتياز ،شعني امتياز  10و عه ريبۀ  10کمتهرشن
امتياز ،شعني امتياز  1يعلر گرفته اس؛.
جدول .2نحوة امتیازدهی بر اساس رتبۀ تصویر بازیابیشده
رتبه

امتیاز رتبه

رتبه

امتیاز رتبه

ريبۀ 1
ريبۀ 2
ريبۀ 3
ريبۀ 4
ريبۀ 5

10
9
8
7
6

ريبۀ 6
ريبۀ 7
ريبۀ 8
ريبۀ 9
ريبۀ 10

5
4
3
2
1

در يجاشه و يحليل يوصيفي ،اعتدا دادههای جم آوریشده عا يهيه و ينظيم جدو يوزشه فراوانهي
خالصه و عا کمک آمار يوصيفي ،نظير فراواني و ميانگين ،نشا داده شد .سهپس در يحليهل دادههها از
آزمو  Tمستقل استفاده شده و نرمافاار آماری استفادهشده نسخۀ  16اس .پي .اس .اس .اس؛.

یافتههای پژوهش

داده های مرعوط عه سؤا او پژوه مبني عر اشنکه " در نماشههسهازی يصهاوشر عها اسهتفاده از زعها
آزاد ،ريبهعندی نتاشج جس؛وجو در مويور کاوش گوگل چگونهه اسه؛ " در جهدو ههای  3و 4
ميآشد .در جدو  3اطالعات ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عر حسب زعا آزاد در شده اس؛.
جدول .3رتبهبندی نتایج جستوجوی تصاویر برحسب زبان نمایهسازی آزاد
عنوان تمبر بر اساس زبان آزاد

رتبۀ تصویر در نتایج جستوجو

امتیاز رتبه

Avicenna’s 1000th birthday

1
4
2
7

10
7
9
4

Abu reyhan biruni's 1000th birthday
Abu Nasr Farabi’s 1000th birthday
Gandhi’s 100th birthday
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ادامه جدول .3رتبهبندی نتایج جستوجوی تصاویر برحسب زبان نمایهسازی آزاد
Iqbal Lahouri’s 100th birthday
Kaje Nasir Tousi’s 700th birthday
Moulana’s commemoration
Naser Khosro’s 1000th birthday
Razi’s commemoration
Rudaki’s 1100th birthday
Sadi’s 770th birthday
Norouz 1346
Norouz 1347
Norouz 1348
Norouz 1349
Norouz 1350
Norouz 1351
Norouz 1352
Norouz 1353
Norouz 1354
Norouz 1355
Norouz 1356
Norouz 1357
Children’s week 1350
Children’s week 1351
Children’s week 1352
Children’s week 1353
Children’s week 1354
Children’s weazek 1355
Children’s week 1356

مجموع امتيازات

2
2
3
1
3
3
4
2
2
3
1
3
1
2
1
2
2
5
3
1
1
1
1
1
1
1

9
9
8
10
8
8
7
9
9
8
10
8
10
9
10
9
9
6
8
10
10
10
10
10
10
10
264

نتاشج نشا ميدهد عناوشن يمبرهای هاارمين سالگرد يولد اعهنسهينا و ههاارمين سهالگرد يولهد
ناصرخسرو و نوروز  1349و  1351و  1353و هفتهۀ کهودک  1356 - 1350در نتهاشج جسه؛وجهو
ريبۀ او را کسب کردند و امتياز هرشهک از آنهها  10شهده اسه؛ و کمتهرشن ريبهه نيها عهه صهدمين
سالگرد يولد گاندی يعلر دارد که عا ريبۀ  ،7ينهها  4امتيهاز را کسهب کهرده اسه؛ .جمه امتيهازات
ريبهعندی نتاشج جس؛وجوی يصاوشر عر حسب زعا نماشهسازی آزاد  264اس؛.
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در جدو  4اطالعات يوزش فراواني ريبۀ نتاشج جس؛وجو عر حسب زعا آزاد ذکر ميشود.
جدول .4توزیع فراوانی رتبۀ نتایج جستوجوی تصاویر برحسب زبان نمایهسازی آزاد
رتبه

فراوانی رتبۀ نتایج جستوجو بر اساس زبان آزاد

درصد فراوانی رتبه

امتیاز رتبه

ريبۀ 1
ريبۀ 2
ريبۀ 3
ريبۀ 4
ريبۀ 5
ريبۀ 6
ريبۀ 7
ريبۀ 8
ريبۀ 9
ريبۀ 10
جم کل

12
8
6
2
1
0
1
0
0
0
30

40
26/7
20
6/7
3/3
0
3/3
0
0
0
100

120
72
48
14
6
0
4
0
0
0
264

جدو  4حاکي از آ اس؛ که ريبۀ  1عيشترشن فراواني را عه خود اختصاص داده که عراعر عا 40
درصد از مجموع امتيازات ريبههاس؛ و ريبۀ  2ععد از ريبۀ  1عيشترشن فراواني را دارد که حدود 27
درصد از مجموع امتيازات ريبههاس؛ .همچنين در ريبههای  ،9 ،8 ،6و  10کمترشن فراواني شعني 0
درصد از مجموع امتيازات ريبهها را عه خود اختصاص دادهاند.
دادههای مرعوط عه سؤا دوم پژوه مبني عر اشنکه "در نماشهسهازی يصهاوشر عها اسهتفاده از زعها
کنتر شده ،ريبهعندی نتاشج جس؛وجو در مويور کاوش گوگل چگونه اس؛ " در جدو ههای  5و6
آمده اس؛ .در جدو  5اطالعات ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عر حسب زعا کنتر شده در ميشود.
جدول .5رتبهبندی نتایج جستوجوی تصاویر برحسب زبان نمایهسازی کنترلشده
عنوان تمبر بر اساس زبان کنترلشده
Avicenna -- 980-1037--1000th birthday
Postage stamp -- 1333
Print -- color
Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūni-- 973-1048 –1000th
birthday
Postage stamp -- 1352
Print -- color

رتبۀ تصویر در نتایج جستوجو

امتیاز رتبه

2

9

2

9
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1393  تابستان،2  شمارة،48  دورة،تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی
 رتبهبندی نتایج جستوجوی تصاویر برحسب زبان نمایهسازی کنترلشده.5ادامه جدول
امتیاز رتبه

رتبۀ تصویر در نتایج جستوجو

9

2

5

6

10

1

8

3

9

2

8

3

9

2

8

3

6

5

9

2

7

4

8

3

9

2

6

5

8

3

9

2

10

1

عنوان تمبر بر اساس زبان کنترلشده
Abu Nasr Muhammad alʹ-Farabi -- 870-950 --1000th birthday
Postage stamp -- 1329
Print -- color
Gandhi, Mahatma -- 1869-1948 --100th birthday
Postage stamp -- 1348
Print -- color
Muhammad Iqbal -- 1877-1938 --100th birthday
Postage stamp -- 1356
Print -- color
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī -- 1201-1274 --700th birthday
Postage stamp -- 1335
Print -- color
Jalāl al-Dīn Rūmī, Maulana -- 1207-1273 --Commemoration
Postage stamp -- 1352
Print -- color
Nāṣir Khusraw -- 1004 -1088 --1000th birthday
Postage stamp -- 1353
Print -- color
Muḥammad ibn Zakarīyāʼ al-Rāzī -- 865-925 --Commemoration
Postage stamp -- 1357
Print -- color
Rūdakī -- 856-941 --1100th birthday
Postage stamp -- 1337
Print -- color
Saʻadī, Shaykh Ajal -- 1205-1292 --770th birthday
Postage stamp -- 1331
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1346
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1347
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1348
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1349
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1350
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1351
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1352
Print -- color
Nawrūz (Festival)
Postage stamp -- 1353
Print -- color
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ادامه جدول .5رتبهبندی نتایج جستوجوی تصاویر برحسب زبان نمایهسازی کنترلشده
رتبۀ تصویر در نتایج جستوجو

امتیاز رتبه

عنوان تمبر بر اساس زبان کنترلشده
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1354
Print -- color
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1355
Print -- color
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1356
Print -- color
)Nawrūz (Festival
Postage stamp -- 1357
Print -- color

3

8

4

7

6

5

3

8

Holidays -- children
Postage stamp -- 1350
Print -- color

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

Holidays -- children
Postage stamp -- 1351
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1352
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1353
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1354
Print -- color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1355
Print – color
Holidays -- children
Postage stamp -- 1356
Print – color

مجموع امتيازات
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جدو  5نشا ميدهد عناوشن يمبرهای صدمين سالگرد يولهد اقبها الههوری ،نهوروز  1353و
هفتۀ کودک  1356 - 1350در نتاشج جس؛وجو ريبۀ او را کسب کهردهانهد و امتيهاز ههر شهک از
آنها 10شده اس؛ و کمترشن ريبه نيا عه طهور مشهترک عهه عنهاوشن يصهاوشر صهدمين سهالگرد يولهد
گاندی و نوروز  1356يعلر دارد که عا ريبهۀ  ،6ينهها  5امتيهاز را کسهب کهردهانهد .جمه امتيهازات
ريبهعندی نتاشج جس؛وجوی يصاوشر عر حسب زعا نماشهسازی کنتر شده  254اس؛.
در جدو  6اطالعات يوزش فراواني ريبۀ نتاشج جس؛وجو عهر حسهب زعها کنتهر شهده دشهده
ميشود.
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جدول .6توزیع فراوانی رتبۀ نتایج جستوجوی تصاویر بر حسب زبان نمایهسازی کنترلشده
رتبه

فراوانی رتبۀ نتایج جستوجو بر اساس زبان کنترلشده

درصد فراوانی رتبه

امتیاز رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جم کل

9
8
7
2
2
2
0
0
0
0
30

30
26/7
23/2
6 /7
6 /7
6 /7
0
0
0
0
100

90
72
56
14
12
10
0
0
0
0
254

دادههای جدو  6حاکي از آ اس؛ که ريبۀ  1عيشترشن فراواني را عه خود اختصاص داده کهه
عراعر عا  30درصد از مجموع امتيازات ريبههاس؛ و ريبۀ  2ععد از ريبۀ  1عيشترشن فراواني را دارد که
حدود  27درصد از مجموع امتيازات ريبهها محسو مهيشهود .همچنهين ريبههههای  ،9 ،8 ،7و 10
کمترشن فراواني شعني  0درصد از مجموع امتيازات ريبهها را عه خود اختصاص دادهاند.
داده های مرعوط عه سؤا سوم پژوه مبني عر اشنکه "وضعي؛ ريبهعندی نتاشج جسه؛وجهو در
نماشهسازی يصاوشر عا استفاده از زعا آزاد و زعا کنتر شده در مقاشسه عا شکدشگر چگونه اسه؛ "
در نمودارهای  1و  2دشده ميشود.
نمودار  1نشا ميدهد که هرچند يقرشباً ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عر اساس زعا نماشههسهازی
آزاد ،شبيه عه ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عر اسهاس زعها نماشههسهازی کنتهر شهده اسه؛ و يفهاوت
چنداني مشاهده نميشود ،در عين حا  ،فراواني نتاشج جس؛وجو عر اساس زعا نماشهسازی آزاد در
ريبۀ  1عيشتر از فراواني نتاشج جس؛وجو عر اساس زعا نماشهسازی کنتر شده در همين ريبه اس؛ و
در مجموع نيا ،امتياز کل ريبه ها در عناوشني که عر اساس زعا آزاد نماشهسهازی شهدهانهد ،عيشهتر از
امتياز کل ريبههای عناوشن نماشهسازیشده عر اساس زعا کنتر شده هستند.
نمودار  2نيا همانند نمودار  1نشا ميدهد هر چند يقرشباً درصد ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عهر
اساس زعا نماشهسازی آزاد شبيه عه درصد ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عر اسهاس زعها نماشههسهازی
کنتر شده اس؛ و يفاوت چنداني مشهاهده نمهيشهود ،درصهد نتهاشج جسه؛وجهو عهر اسهاس زعها
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نماشهسازی آزاد در ريبۀ  40( 1درصد) عيشتر از درصد نتاشج جس؛وجو عر اساس زعا نماشهسهازی
کنتر شده در همين ريبه ( 30درصد) اس؛.

نمودار .1مقایسۀ رتبۀ نتایج جستوجوی تصاویر بر اساس زبان نمایهسازی آزاد و کنترلشده

نمودار .2مقایسۀ درصد فراوانی رتبۀ نتایج جستوجوی تصاویر بر اساس زبان نمایهسازی آزاد و کنترلشده

آزمون فرضیۀ پژوهش
عين ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عهوسيلۀ مويور کاوش گوگل در جس؛وجوی يصاوشر نماشهشده عهه
زعا آزاد و زعا کنتر شده ،يفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول .7نتیجۀ آزمون  tمستقل برای مقایسۀ رتبهبندی نتایج جستوجوی تصاویر نمایهشده به زبان آزاد و
کنترلشده بهوسیلۀ موتورکاوش گوگل

متغير

نماشهسازی يصاوشر عا
استفاده از زعا آزاد 30
مورد
ميانگين

ريبهعندی نتاشج
جس؛وجو عهوسيلۀ
مويور کاوش
گوگل

8/80

انحراف
معيار

1/42

نماشهسازی يصاوشر عا
استفاده از زعا کنتر شده
 30مورد
ميانگين

8/47

انحراف
معيار

1/50

شاخص آماری

نسب؛
t

2/882

درجۀ
آزادی
df

58

سطح
معناداری
p

0/001

نتاشج ارائهشده در جدو  7نشا ميدهد که عر اساس آمارۀ آزمو  tمسهتقل ،مقهدار  tحاصهل
عراعر عا  2/882عود که از  tجدو عحراني استودن؛  2/01عا درجۀ آزادی  58عارگيهر و در سهطح
 P<0/05معنادار اس؛ .پس مييوا در سطح اطمينا  95درصهد ادعها کهرد عهين ريبههعنهدی نتهاشج
جس؛وجو عهوسيلۀ مويور کاوش گوگل در جس؛وجوی يصاوشر نماشهشده عهه زعها آزاد و زعها
کنتر شده يفاوت معناداری وجود دارد و عا مالحظۀ ريبهها عه اشن نتيجه دسه؛ شافه؛ کهه ميهانگين
ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عهوسيلۀ مويور کاوش گوگل عرای يصاوشر نماشهسازیشده عا زعها آزاد
( )8/8عيشتر از ميانگين ريبهعندی نتاشج جس؛وجو عههوسهيلۀ مويهور کهاوش گوگهل عهرای يصهاوشر
نماشهسازیشده عا زعا کنتر شده ( )8/4اس؛ .عناعراشن ،عين ريبهعندی نتهاشج جسه؛وجهو عههوسهيلۀ
مويور کاوش گوگل در جس؛وجوی يصاوشر نماشهشده عه زعا آزاد و زعها کنتهر شهده ،يفهاوت
معناداری وجود دارد و فرضيۀ پژوه يأشيد ميشود.

بحث و نتیجهگیری
در پاسخ عه پرس او پژوه  ،نتاشج حاکي از آ اس؛ که در نماشهسازی يصهاوشر عها اسهتفاده از
زعا آزاد ،مجموع امتيازات کسبشده عراعر عها  264اسه؛ و ريبهۀ  1عيشهترشن فراوانهي را عهه خهود
اختصاص داده که عراعر عا  40درصد از مجموع امتيازات ريبههاس؛ و ريبۀ  2ععد از ريبۀ  1عيشترشن
فراواني را دارد که حدود  27درصد از مجموع امتيازات ريبههاس؛ .همچنهين ريبههههای  9 ،8 ،6و
 10کمترشن فراواني شعني  0درصد از مجموع امتيازات ريبهها را عه خود اختصاص دادهاند.
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در پاسخ عه پرس دوم پژوه  ،نتاشج حاکي از آ اس؛ که در نماشهسازی يصاوشر عا اسهتفاده
از زعا کنتر شده ،مجموع امتيازات کسبشده عراعر عا  254و ريبۀ  1عيشهترشن فراوانهي را عهه خهود
اختصاص داده اس؛ که عراعر عا 30درصد از مجموع امتيازات ريبهههاسه؛ و ريبهۀ  2ععهد از ريبهۀ 1
عيشترشن فراواني را دارد که حدود  27درصد از مجموع امتيازات ريبههاس؛ .همچنين ريبهههای ،7
 9 ،8و  10کمترشن فراواني شعني  0درصد از مجموع امتيازات ريبهها را عه خود اختصاص دادهاند.
در پاسخ عه پرس سوم پژوه  ،نتاشج حاکي از آ اس؛ که هرچند يقرشباً ريبهعنهدی حاصهل
از جس؛وجو عر اساس زعا نماشهسازی آزاد شبيه عه ريبهعندی حاصل از جس؛وجو عر اساس زعها
نماشهسازی کنتر شده اس؛ ،درصد نتاشج جس؛وجو عر اساس زعا نماشهسازی آزاد در ريبۀ 40( 1
درصد) عيشتر از درصد نتاشج جس؛وجو عر اساس زعا نماشهسازی کنتر شهده در همهين ريبهه (30
درصد) اس؛ .همچنين ،مجموع امتيازات ريبهها در استفاده از زعا نماشهسازی آزاد نسب؛ عهه زعها
نماشهسازی کنتر شده عيشتر عود.
نتاشج اشن پژوه عا نتاشج پژوه يهام و لئونهگ ( )2001همخهواني دارد .در آ پهژوه نيها
پژوهشگرا عه اشن نتيجه رسيدند که جس؛وجوی کليدواژهای از مجموعههای چندرسهانهای فاقهد
دق؛ و يجاشۀ خودکار حاشيهنوشسي زعا طبيعي اس؛.
عرخي پژوه های دشگر عه نتاشجي دس؛ شافتهاند که عا شافتههای پژوه حاضهر مغهاشر اسه؛.
خيا و دشگرا ( )2000عر اشن عاورند کهه کارشناسها اطالعهات عاشهد عههطهور کامهل وکارآمهد از
مااشای زعا طبيعي و واژگا کنتر شده در طراحي سيستم عازشاعي استفاده کنند و يرکيبهي از زعها
طبيعي و فنو جس؛وجوی واژگا کنتر شده عهشدت عه کارعرا اطالعات يوصيه ميشود که اشن
نتاشج عا شافته های حاصل از پژوه حاضر مغاشرت دارد زشرا عها يوجهه عهه نتهاشج عههدسه؛آمهده از
پژوه حاضر ،استفاده از زعا آزاد عرای نماشهسازی يصاوشر در محيط و  ،کارآمدی عيشتری در
عازشاعي يصاوشر دارد.
نتاشج پژوه حاضر عها نتهاشج پهژوه هارپينهگ ( )2002مغهاشرت دارد .نتهاشج پهژوه وی عهر
استفاده از از واژگا کنتر شده عرای نماشهسازی يصاوشر در محيط و يأکيد دارد ،در حاليکه نتاشج
پژوه حاضر عر استفاده از زعا نماشهسازی آزاد عرای اشنگونه يصاوشر يأکيد ميکند .مايو ()2003
نيا عرخالف شافتههای اشن پژوه که يأثير مثب؛ نماشهسازی يصاوشر عا زعها آزاد در مقاشسهه عها زعها
کنتر شده را نشا ميدهد ،عر يرکيب زعا نماشهسازی آزاد و کنتر واژگا سنتي يأکيد دارد.
آزمو فرضيۀ پژوه حاضر ،يفاوت معنادار عين ريبهعندی نتاشج جس؛وجهو عههوسهيلۀ مويهور
کاوش گوگل در جس؛وجوی يصهاوشر نماشههشهده عهه زعها آزاد و زعها کنتهر شهده يأشيهد شهد.
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همچنين مييوا گف؛ که استفاده از زعا آزاد عرای نماشهسهازی يصهاوشر ،در زمها عارگهذاری در
اشنترن؛ ،سبب اريقای ريبهعندی اشن يصاوشر عههوسهيلۀ مويهور کهاوش گوگهل مهيشهود .همچنهين،
استفاده از زعا آزاد عرای نماشهسازی يصاوشر ،سرش ير و سادهير از زعا کنتر شده اس؛ .عا استفاده
از اشن روش ،نماشهساز خيلي راح؛ و آزادانه عا يمام عناصهری کهه در يصهوشر وجهود دارد اريبهاط
عرقرار ميکند و در نتيجه چو مشخصات هر يصهوشر منحصهر عهه همها يصهوشر اسه؛ ،نماشههسهاز
قدرت يوصيس عيشتری نسب؛ عه زعا کنتر شهده دارد و نماشههسهازی يصهوشر مهورد نظهر دقيهريهر
خواهد عود.
شاشا ذکر اس؛ که مييوا پژوه های دشگری در راعطه عها موضهوع پهژوه حاضهر انجهام
داد ،از آ جمله مييوا پژوه مستقل دشگری در زمينۀ سنج يأثير استفاده از زعا نماشهسهازی
در يصاوشر عارگذاریشده در اشنترن؛ و ريبهعندی اشن يصاوشر عهوسيلۀ ساشر مويورهای جس؛وجهو
مانند شاهو ،عينگ و  ...انجام داد.
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