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چکیده
با توجه به گسترش روزافزون وبمعنایی و افزایش حجم دادههای معنایی بر روی وب ،الزم است تا
این دادهها با کمک ابزارهایی از سطح وب جمعآوری شوند تا بتوان از آنها در کاربردهای مختلف استفاده
کرد .یکی از ابزارهای مهم در این زمینه ،خزنده وب است .خزنده وب ،برنامهای است که اسناد را به طور
خودکار و با دنبال کردن پیوندهای داخل آنها از سطح وب جمعآوری میکند.
درحوزه وبمعنایی ،هدف خزنده جمعآوری نوع خاصی از اسناد یعنی اسناد وبمعنایی است .این
در حالی است که عدم اتصال کافی بین اسناد وبمعنایی و احاطه شدن آنها توسط اسناد  ،HTMLباعث
شده است تا بسیاری از خزنده های وبمعنایی ،عالوه بر اسناد وب معنایی ،اسناد HTMLرا نیز مورد
خزش قرار دهند .اما با توجه به حجم باالی اسناد  HTMLو غیرمعنایی بودن بسیاری از پیوندهای داخل
آنها ،واکشی این اسناد و پیمودن همه مسیرهای ایجاد شده توسط آنها ،باعث اتالف منابع و زمان و پایین
آمدن سرعت دستیابی به اسناد وب معنایی میشود.
در این پایان نامه ،یک خزنده متمرکز ارائه شده است که بر خالف خزندههای متمرکز موجود که به
دنبال جمعآوری اسناد در مورد یک موضوع خاص هستند ،خزنده پیشنهادی تالش میکند تا بر مبنای
دو تابع ارتباط،میزان توانایی پیوندهای استخراج شده از اسناد  HTMLرا در دستیابی به اسناد وبمعنایی
تخمین بزند و بر اساس آن ،اولویت پیوندها را برای خزش تعیین کند .نتایج ارزیابیها نشان میدهد که
بکارگیری فرآیند خزش متمرکز و توابع ارتباط پیشنهادی در حوزه خزش وب معنایی ،موجب دستیابی
سریعتر به اسناد وب معنایی و کاهش حجم واکشی اسناد غیر معنایی میشود.
کلمات کلیدی:خزش وب ،خزنده وبمعنایی ،اسناد وبمعنایی ،اسناد  ،HTMLخزش متمرکز،
تابع ارتباط.
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فصل  -1مقدمه
در این فصل،ابتدا به تعریف مسئله پرداخته میشود و درآن علت نیاز به خزش وب معنایی و
چالشهای آن توضیح داده میشود .در بخش بعدی ،راهحل پیشنهادی برای برطرف کردن بعضی از
چالشهای موجود به اختصار شرح داده میشود .در ادامه نیز نوآوریهای روش پیشنهادی و ساختار
بقیه مطالب پایاننامه بیان میشود.

 -1-1تعریف مساله
1

دنیای وب اطالعات سودمند زیادی را به صورت الکترونیکی و عمدتا در قالب اسناد ،HTML

در اختیار کاربرانش قرار میدهد .اما قابل فهم نبودن اطالعات موجود در اسناد HTMLبرای ماشینها،
باعث شده است که حتی موتورهای جستجوی قدرتمندی مانند گوگل قادر به پاسخگویی به پرسو-
جوهای ساختیافته کاربران نباشند .در این راستا در سال  ،1998وب معنایی2به عنوان نسل جدید
وب معرفی شد].[Ber01
در وب معنایی ،تالش میشود تا محتوای اسناد وب به گونهای نمایش داده شود تا عالوه بر
انسانها ،برای ماشینها (برای مثال موتورهای جستجو) نیز قابل فهم باشد .برای رسیدن به این هدف،
از زبانهای استاندارد وب معنایی مانند  3RDF/Sو  4OWLو به طور کلی مدل دادهیRDFبرای
انتشار دادههای معنایی بر روی وب استفاده میشود .در مدل دادهی ،RDFاشیا و روابط میان آنها با
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استفاده از 1URIنامگذاری شده و سپس به صورت سهگانه2در قالب (شی ،صفت ،مقدار) توصیف می-
شوند] .[Ber01به سندی که به طور کامل به یکی زبانهای وب معنایی نوشته شده است ،سندوب
معنایی گفته میشود].[Ber01,Din06
امروزه ،حجم دادههای معنایی منتشرشده بر روی وب به سرعت در حال افزایش است .برای
مثال ،در پروژه ابر دادههای پیوندی 3که در واقع تالشی در جهت تحقق وب معنایی است ،مطابق با
آخرین آمار بروز شده در سال  ،2011در حدود  295دیتاست 4معنایی ،شامل  31میلیارد سهگانه
5

منتشر شده است.

در حال حاضر ،موتورهای جستجوی وب معنایی یکی از کاربردیترین حوزهها برای استفاده از
دادههای معنایی منتشر شده بر روی وب هستند .در هر موتور جستجو ،اولین مولفه موردنیاز برای
شاخص گذاری 6و بازیابی دادهها ،بخش جمعآوری داده است که برای این منظور از یک خزنده وب

7

استفاده میشود].[Din06,Bat12,Hog11,Che09,Sab07,Ore08
خزنده وب ،یک برنامه (عامل نرمافزاری) است که اسناد را به طور خودکار از وب واکشی

8

(دانلود)کرده و محتوای آنها را در یک مخزن ذخیره میکند .سپس ،پیوندهای داخل اسناد را استخراج

Resource Identifier

1Uniform
2Triples

3Linking Open Data Cloud
4Dataset
5http://lod-cloud.net/state/
6Indexing

Crawler

7Web

8Fetch

2

ِ
کرده و این مراحل را برای پیوندهای بدست آمده تکرار میکند].[Pan04,Dhe11
با توجه به حجم روزافزون اطالعات و سرعت باالی تغییر اسنادبر روی وب و از سوی دیگر
] :Commented [m1همه پاورقی ها خطوطشان با فاصله  1باشد

محدودیتهای پهنای باند شبکه و هزینههای زمانی ،یک خزنده وب در طول فرآیند خزش با
چالشهای مختلفی روبرو میشود .شناسایی و انتخاب اسناد با اهمیت تر و تعیین اولویت آنها برای
خزش ،تعیین اولویت و زمان برای خزش مجدد اسناد ،تالش برای کاهش سربار ناشی از خزش بر روی
سایتها و تعیین سیاست موازیسازی برای دسترسی به حجم باالتری از اسناد در زمان کمتر ،از
جمله این چالشها است ].[Pan04,Dhe11
در صورتی که خزنده به دنبال جمعآوری اسناد وب معنایی از سطح وب باشد ،خزندهوب
معنایی نامیده میشود .در این حالت ،خزنده با دنبال کردن URIهای داخل اسناد وب معنایی،فرآیند

] :Commented [m2لزومی ندارد برای این موضوع کوچک اینقدر
ارجاع بیاورید .یک یا دو تا کافی است

خزش را ادامه میدهد [Din06, Bat12, Hog11, Che09, Sab07, Ore08, Dod06, Hae06, Ise10,

].Las12یک خزنده وب معناییباید در سیاست انتخاب اسناد،ضمن تالش برای دستیابی سریعتر به
اسنادوب معنایی ،حجم واکشی اسناد غیرمعنایی را نیز کاهش دهد و بدین ترتیب در مصرف منابع از
جمله پهنای باند شبکه صرفهجویی کند] .[Bat12,Hog11اما برای رسیدن به این هدف ،خزندههای
وب معنایی با مشکالتیروبرو هستند که در ادامه به آن میپردازیم.
بر خالف اسناد  ،HTMLاتصال و پیوند کافی بین اسناد وبمعنایی وجود ندارد .همچنین،
اسناد وب معنایی به صورت پراکنده در سطح وب قرار دارند و بسیاری از آنها توسط اسناد HTML

احاطه شدهاند .از این رو ،در بعضی از خزندههای وبمعنایی ،اسناد  HTMLنیز مورد خزش قرار می-
گیرندو از اتصال بین آنها برای دستیابی به حجم بیشتری از اسناد وبمعنایی استفاده میشود
] .[Sab07,Hae06,Ore08,Bat12,Las12اما با توجه به حجم باالی اسناد  HTMLو غیرمعنایی
بودنبسیاری از پیوندهای داخل آنها ،واکشی این اسناد و پیمودن همه مسیرهای ایجاد شده توسط
آنها ،باعث اتالف منابع و زمان وپایین آمدن سرعت دستیابی به اسناد وب معنایی می-
3
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شود].[Bat07,Hog11
در این راستا ،بعضی از خزندههای وب معناییضمن خزش اسناد  ،HTMLتالش میکنند تا با
اعمال سیاستهای تنبیهی ،حجم واکشی اسناد غیر معنایی را کاهش دهند .برای مثال با تنظیم عمق
خزش ،از پیشروی خزنده در مسیرهایی که احتمال رسیدن به اسناد وب معنایی در آنها کم است،
جلوگیری میشود] .[Bat12در این حالت ،خزنده بر اساس تجریبات گذشته در مورد خزش پیوندها
تصمیمگیری میکند .در حالی کهممکن است در مسیر جاری امکان دستیابی به یک سند وب معنایی
وجود داشته باشد و تنها به علت غیر معنایی بودن اسناد قبلی ،خزنده امکان دسترسی به آن سند را
پیدا نمیکند.
از سوی دیگر ،در روشهای موجود برای خزش وبمعنایی ،پیوندها اولویت یکسانی برای خزش
دارند و یااولویت خزش آنها بر مبنای دامنهای تعیین میشود که متعلق به آن هستند .برای مثال ،در
طول فرآیند خزش ،هر چه قدر از یک دامنه اسناد وب معنایی بیشتری بدست آید ،خزنده پیوندهای
بیشتری از آن دامنه را مورد خزش قرار میدهد ] .[Bat07,Hog11اما در هیچ یک از روشهای
موجود ،تمایزی بین پیوندهای داخل یک دامنه برای تعیین اولویت خزش آنها وجود ندارد .در حالی
که ممکن است خزنده با خزش یک پیوند و پیمودن مسیرهای ایجاد شده توسط آن ،به اسناد وب
معنایی زیادی دست پیدا کند و یا در مقابل ،با اسناد غیر معنایی زیادی روبرو شود.
موارد بیان شده نشان میدهد کهشیوه برخورد با اسناد و پیوندهای  HTMLدر فرآیند خزش
وب معنایی و همچنین اولویت بندی پیوندها  ،تاثیر زیادی بر عملکرد خزنده از نظر میزان دستیابی به
اسناد وب معنایی و حجم واکشی اسناد غیر معنایی دارد.

 -1-2روش پیشنهادی
با توجه به چالشهای مطرح شده و اهمیت خزش اسناد  HTMLدر خزش وب معنایی ،راهکار
4

ِ
پیشنهادی این است که با رویکرد مشابه به خزندههای متمرکز(1موضوعی) ،پیوندهای استخراج شده
از اسناد  HTMLمورد تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن در مورد اولویت خزش پیوندها تصمیمگیری
شود.
در خزش متمرکز موضوعی ،خزنده به دنبال جمعآوری اسنادی در مورد یک یا چند موضوع
خاص است .در این راستا ،خزنده متمرکز با استفاده از یک تابع ارتباط ،پیوندها را تحلیل کرده و
میزان ارتباط آنها رابا موضوع مورد نظر تخمین میزند و بر این اساس ،اولویت پیوندهارا برای خزش
تعیین میکند].[Cha99
انگیزه راهکار پیشنهادی این است که یک خزنده وب معنایی میتواند با بکارگیری روشهای
موجود در خزندههای متمرکز ،از آنها برای تحلیل پیوندهای استخراج شده از اسناد HTMLاستفاده
کند و میزان توانایی پیوندها را در دستیابی به اسناد وب معنایی ،تخمین بزند .این کار باعث میشود تا
با شناسایی پیوندهای اشارهکننده به اسناد وب معنایی در مرحله استخراج پیوند و دادناولویت باالتربه
آنها برای خزش،خزنده دستیابی سریعتری به اسناد وب معنایی داشته باشد .همچنین ،شناسایی اسناد
HTMLای که شامل پیوندهایی به اسناد وب معنایی هستند و دادن اولویت باالتر به آنها نسبت به
سایر اسناد  ،HTMLمیتواند به خزنده برای رسیدن به این هدف کمک کند .در صورت شناساییاسناد
غیر معنایی قبل از مرحله واکشی نیز ،خزنده میتواند از واکشی آنها جلوگیری کرده و بدین ترتیب
حجم واکشی اسناد غیر معنایی را کاهش دهد.

 -1-3نوآوریهای روش پیشنهادی
نوآوریهای روش پیشنهادی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

Crawler
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1Focused

ِ
 -1اولویتبندی پیوندها بر اساس میزان توانایی آنها در هدایت خزنده به سمت اسناد وب
معنایی
 -2ارائه یک خزنده متمرکز با هدف دستیابیبه اسناد وبمعنایی
 -3ارائه یک تابع ارتباط برای شناسایی پیوندهای اشارهکننده به اسناد وب معنایی
 -4ارائه یک تابع ارتباط برای شناسایی اسنادHTMLای که شامل پیوندهایی به اسناد وب
معنایی هستند.
 -5ارائه چارچوب جدید برای خزش وب معناییبر مبنای خزش متمرکز وب

 -1-4ساختار پایاننامه
ساختار مطالب این پایاننامه در ادامه توضیح داده شده است .در بخش بعدی ،ابتدا مفاهیم پایه
در مورد خزندههای وب و سپس کارهای مرتبط در حوزههای خزش وب معنایی و خزش متمرکز وب
مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل سوم ،روش پیشنهادی و چگونگی تحلیل پیوندهای استخراج-
شده از اسناد  ،HTMLتوضیح داده شده است .در فصل چهارم ،جزئیات پیادهسازی سیستم
پیشنهادی ،نحوه ارزیابی و نتایج آن بیان شده است .فصل پنجم نیز به نتیجهگیری و کارهای آینده
اختصاص دارد.
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ِ

فصل  -2مرور ادبیات
سیستم پیشنهادی این پایان نامه ،یک خزنده وب است که با بکارگیری روشهای موجود در
خزندههای متمرکز وب ،تالش میکند تا سیاست انتخاب اسناد در خزندههای وب معنایی را بهبود
ببخشد .از این رو  ،در این فصل پس از بیان مفاهیم پایه در زمینه "خزش وب" ،کارهای مرتبط موجود
در حوزههای "خزش وب معنایی" و "خزش متمرکز وب" ،مورد بررسی قرار میگیرد.

 -2-1خزش وب
هر سند وب دارای یک آدرس یا شناسه یکتا ( )URIاست که از طریق آن قابل دسترسی می-
باشد ، URI.شامل نام پروتکل انتقال برای دستیابی به سند (مانند  ،1)HTTPنام سایت میزبان سند،
شماره درگاه ،بخش مسیر (نام پوشهها ،نام فایل و پسوند فایل) و همچنین بخش پرسوجواست.
مطابق با استاندارد سازمان جهانی وب ( 2)RFC2396هر URIبه صورت زیر بیان میشود:
]پرسوجو[?]مسیر[]/درگاه[]:سایت میزبان[]://پروتکل[

محتوای یک سندوب عالوه بر اطالعات متنی و چندرسانهای ،میتواند شامآلدرس اسناد دیگر
نیز باشد که به آنها پیوند گفته میشود.خزنده وب ،برنامهای است که به صورت خودکار ،با دسترسی
به هر سند وب و دنبال کردن پیوندهای داخل آن ،به جمعآوری اسناد وب میپردازد .نتیجه این کار،
بدست آوردن مجموعههای بزرگی از اسناد است که موتورهای جستجو ،کتابخانههای دیجیتال،
پرتالهای عمومی و غیره،با توجه به اهدافشان از آناستفاده میکنند].[Pan04,Dhe11

Transfer Protocol

1Hypertext

2http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
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ِ
در ادامه این بخش ،جزئیات بیشتری از معماری خزنده وبو وظایف مولفههای اصلی آن بیان
میشود .سپس چالشهای اصلی در فرآیند خزش وب مورد بررسی قرار میگیرد.

 -2-1-1معماری خزنده وب
شکل  1-2نمودار جریان کار یک خزنده وب را نشان میدهد .برای شروع فرآیند خزش ،ابتدا
آدرس چند سند وب به خزنده داده میشود .به این آدرسها که خارج از چرخه خزش به خزنده داده
میشودseed ،گفته میشود.خزنده پس از قرار داردنseedها در یک صف ،وارد چرخه خزش میشود.
در هر چرخه ،یک آدرس از صف برداشته میشود و سند مربوط به آنبا استفاده از پروتکل HTTPاز
وب واکشی (دانلود)میشود .در مرحله بعد سند تجزیه1میشود و پیوندهای داخل آن استخراج می-
شود .خزنده آدرس هر پیوند بدست آمده را درصف قرار میدهد و این چرخه رابرای آدرسهای جدید
تکرار میکند.

1Parse
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ِ
شکل ( :)1-2نمودار جریان کار

یک خزنده وب][Pan04

مجموعهی اسناد وب و پیوندهای میان آنها را میتوان به صورت یک گراف بسیار بزرگ در نظر
گرفت کهوظیفه خزنده وب ،پیمایش این گراف است .از سوی دیگر ،خزنده با انجام فرآیند خزش،
گرافی از اسنادخزش شده را تشکیل میدهد که به آنگراف خزش گفته میشود .بنابراینگراف خزش،
زیر مجموعهای از گراف وب است .اسناد ،گرههای باز شده و پیوند ها ،گرههای باز نشدهی گراف خزش
هستند .در گراف خزش ،به سندی که به یک سند دیگر پیوند میدهد ،والد آن سند گفته میشود.
آدرسهایی نیز که در ابتدای فرآیند خزش به خزنده داده میشوند ،گرههای شروع گراف هستند؛ با
شروع از این گرهها ،گراف وب با اجرای چرخههای خزش پیمایش میشود و به صورت همزمان گراف
خزش ساخته میشود.
اما به دلیل این که گراف وب ،یک گراف دارای حلقه است ،باید راههایی را برای کشف حلقهها
در نظر گرفت تا از تکرار بی نهایت چرخه خزش جلوگیری شود؛ یکی از این راهها ،اجتناب از خزش
دوباره اسنادقبال واکشی شده در هر دور از فرآیند خزش است.
برای اتمام چرخه خزش نیز میتوانشرایط مختلفی رادر نظر گرفت .برای مثال ،میتوان خزنده
را به گونه ای تنظیم کرد که پس از واکشی تعداد مشخصی از اسناد و یا رسیدن به یک عمق
مشخصی از گراف خزش ،متوقف شود].[Pan04
 -2-1-1-1صف خزش
صف خزش ،شامل همه آدرسهای واکشی نشده توسط خزنده و یا همان پیوندها است .برای
خزندههای معمولی میتوان از یک صف1FIFOبرای ذخیرهپیوندها استفاده کرد .در این

In First Out
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1First

ِ
حالتخزندهگراف وب رابه صورت اول-سطح1پیمایش میکند.روش دیگر ،آن است که از یک صف
اولویتبرای ذخیرهپیوندها استفاده شود .در این روش ،ابتدا خزندهبر اساس چند معیار ،امتیاز هر سند
را محاسبه میکند .سپس اسناد به ترتیب امتیازشان در صف قرار میگیرند .با این روش،خزنده گراف
وب را به صورت اول-بهترین 2پیمایش میکند .در بعضی از خزندهها نیز از روش اول-عمق 3برای
پیمایش گراف وب استفاده میشود .دراین حالت ،صفهای خزش از نوع  4LIFOهستند .به عبارت
دیگر ،در هر لحظه ،اولویت با پیوندهایی است که اخیرا در صف قرار گرفتهاند ].[Pan04
از سوی دیگر در بعضی از خزندهها ،به URIهای هر  5،PLDزیر دامنه و یا سایت ،یک صف
جداگانه اختصاص داده میشود .از دالیل اصلی این کار میتوان به کنترل سایتهای با حجم باال و
جلوگیری از تاثیر سایتهای اسپم 6،رعایت عدالت میان  PLDها و کاهش سربار ناشی از خزش بر
روی  PLDها اشاره کرد].[Bat07,Ise10,Cyg11,Hog2011
همچنین در بیشتر خزندهها ،به دلیل محدودیتهای حافظه اصلی ،صف خزش بر روی حافظه
جانبی ذخیره میشود .این کار عالوه بر افزایش مقیاسپذیری ،یک وضعیت پایدار را برای خزش فراهم
میکند که از آن میتوان برای ادامه یک فرایند خزشاز قبل انجام شده و یا بازگشت از حالت شکست
استفاده کرد .در اینجا ،الزم است تا در ابتدای هر دور ،به میزان فضای قابل استفاده از حافظه اصلی،

1Breadth-First
2Best-First
3Depth-First

In First Out

4Last

 :Pay Level Domain5به دامنههای اینترنتی خریداری شده PLD ،گفته میشود؛ مانند  amazon.comو .um.ac.ir
6spam
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مجموعهای از پیوندهای موجود در صف حافظه جانبی به صف حافظه اصلی منتقل شوند].[Pan04
 -2-1-1-2واکشی سند
در مرحله واکشی ،خزنده باید محتوای سند را از وب دانلود کند .برای این کار ،خزنده ابتدا یک
یک اتصال را با سایت میزبان سند برقرار میکند.بدین ترتیب که از طریقپروتکلHTTPیک درخواست
به سایت میزبان 1آن سند ارسال شده و پاسخ آن را دریافتمیشود .پاسخ این درخواست ،شامل
اطالعاتی مانندکد وضعیت واکشی ،آدرسهای تغییر مسیرو نوع محتوایسند است .خزنده پس از
بررسی کد وضعیت ،در صورت موفق بودن برقراری اتصال (کد وضعیت= ،)200میتواند محتوای سند
را دانلود کند .همچنین ،در صورتی که کد وضعیت واکشی ،نشان دهنده تغییر آدرس باشد (کد
وضعیت برابر با  3xxباشد) ،خزنده می تواند آدرس جدید را از سرآیند 2پاسخ برداشته و آن را به
عنوان پیوند در صف خزش قرار دهد تا در دور بعد مورد واکشی قرار بگیرد]..[Pan04
از سوی دیگر ،اگر خزنده به دنبال جمعآوری نوع خاصی از اسناد مانند عکس باشد ،می تواند
فیلد نوع محتوا در سرآیند پاسخ را بررسی کند و در صورتی که مقدار آن برای مثال برابر
با""image/gifباشد ،آن را دانلود کند و از واکشی سایر اسناد جلوگیری کند.به این عمل در اصطالح
صافی واکشی گفته میشود].[Pan04,Dhe11
 -2-1-1-3تجزیهسند
وقتی که خزنده ،محتوای یک سند را از وب واکشی میکند ،باید عملیاتی بر روی سند انجام
شود تا بتوان اطالعات موجود در سند را استخراج کرده و از آنها استفاده کرد .به این فرآیند تجزیه
سند گفته میشود .امروزه پارسرهای مختلفی برای تجزیه انواع اسناد وب پیادهسازی شدهاند .عملیات
1Host
2header
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تجزیه یک سند میتواند شامل مراحل ،حذف کلمات تکراری و بی ارزش(مانند  the ،itو غیره) ،ریشه-
یابیکلمات و غیره باشد .بعضی از پارسرها نیز قابلیت مرتبسازی 1و استخراج درخت تگ (ساختار
 2)DOMرااز سند  HTMLدارند .در ساختار  ،DOMتگهای داخل سند  HTMLبه صورت یک
نمودار درختی نمایش داده میشوند .شکل  2-2یک نمونه سند  HTMLو ساختار  DOMمعادل با
آن را نشان میدهد .دادههای بدست آمده در مرحله تجزیه سند ،در مخزنی بر روی حافظه جانبی
ذخیره میشوند تا عملیات دیگری همچون شاخصگذاری ،استدالل ،رتبهبندی و پرس و جو بر روی
آنها انجام شود].[Pan04

1Tidying

Object Model
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2Document

ِ

شکل ( :)2-2یک سند  HTMLو درخت تگ های داخل آن (ساختار

[Pan04])DOM

 -2-1-1-4استخراج پیوند
پس از تجزیه یک سند ،پیوندهای داخل آن استخراج شده و به صف خزش افزوده می شوند.
برای مثال در مورد اسناد ،HTMLمیتوان از یک پارسربرای یافتن پیوندهای داخل تگلنگر1و بدست
آوردن مقادیر مربوط به صفات  hrefاستفاده کرد.

اما URIهای استخراج شده از سند ،همیشه فرمتدرستی ندارند.برای مثالURI ،های نسبی باید
بهURIهای مطلق تبدیل شوند .همچنین،خزندهباید همهURIها را به یک شکل منحصر فرد استاندارد
نگاشت دهد .به مجموعه این کارها نرمال سازی  URIگفته میشود.هدف از نرمال سازی URIها،

1Anchor
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جلوگیری از واکشی منابع یکسان در طول فرآیند خزش میباشد].[Pan04,Dhe11
گاهی اوقات با توجه به هدف خزش ،الزم نیست تا همه پیوندهای استخراج شده از یک سند،
به صف خزش افزوده شوند .به این مرحله در اصالح صافی پیوند 1گفته میشود .برای مثال خزنده
میتواند از پیوندهایی که از پروتکل FTPاستفاده میکنند ،صرف نظر کند و یا فقط پیوند های را برای
خزش انتخاب کند که دارای پسوند فایل" ".rdfهستند].[Ise10
 -2-1-1-5فرادادههای خزش
در طول فرآیند خزش ،مجموعهای از فرادادهها 2در مورد وضعیت واکشی ،بازیابی و پردازش
اسناد نگهداری میشود .معموال از این فرادادهها برای ارئه گزارش و یا تحلیل پیشرفت فرآیند
خزشاستفاده میشود .در صورت اولویتبندی پیوندها ،اولویت هر پیوند نیز در مخزن فراداده ثبت
میشود .همچنین میتوان برای تصمیمگیری در مورد بروز رسانی و مالقات دوباره پیوندها ،از
] :Commented [m3کلمه فارسی مناسب

فرادادههایی مانند آخرین تاریخ دستیابی و هش3محتوا استفاده کرد].[Pan04,Han06, Ore08

 -2-1-2چالشهای اصلی در فرآیندخزش وب
حجم روزافزون و سرعت باالی تولید و تغییر اسناد بر روی وب ،ویژگیهای مهم دنیای وب
هستندکه خزش آن را با مشکل روبرو میکند.با توجه به حجم بسیار زیاد وب ،یک خزندهتنها
میتواند بخشی از اسنادوب را در یک زمان مشخص واکشی کند .از این رو ،نیاز به اولویت بندیاسناد
برای واکشی دارد .همچنین ،زمانی که خزنده در حال واکشی آخرین سند یک سایت است ،احتمال
زیادی وجود دارد که اسناد جدید به آن سایت اضافه شوند و یا اسناد از قبل واکشیشده ،دوباره بروز
Filter

1Link

2Metadata
3hash
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شده و یا حتی حذف شوند .بنابرین یک خزنده باید به طور مداوم وب را خزش کند تا اسناد جدید و یا
بروز شده را واکشی کند .این موارد یک خزنده با چندین سوال اساسی روبرو میکند:
 کدام اسناد برای خزش انتخاب شوند؟ اولویت واکشی اسناد بر اساس چه معیاری تعیین شود؟
 کدام اسناد باید بروز شوند؟ اولویت بروز رسانی اسناد بر اساس چه معیاری تعیین شود؟
 چگونه باید سربار ایجاد شده ناشی از فرآیند خزش را بر روی سایتها به حداقل رساند؟
 چگونه فرآیند خزش را موازیسازی کرد؟
رفتاریک خزنده وب ،نتیجه سیاستهایی است که برای پاسخ دهی به سواالت مطرح شده ،در نظر
میگیرد].[Pan04,Dhe11
 -2-1-2-1سیاست انتخاب اسناد
با توجه به حجم روزافزون و تغییر پویای وب ،امکان خزش تمام وب وجود ندارد؛بنابراین الزم
است تا خزنده با اولویتبندی پیوندها در صف خزش تالش کند تا اسناد با اهمیتتر را زودتر از سایر
اسناد انتخاب و واکشی کند .روشها و معیارهای انتخاب سند را میتوان به دو دسته محبوبیت محور و
عالقه محور تقسیم کرد:
 )1محبوبیت محور :در این معیارها ،اهمیت سند وابسته به میزان محبوبیت آن است .برای
تعریف محبوبیت میتوان از تعداد پیوندهای ورودی سند و یا معیار  PageRankاستفاده کرد.
 )2عالقه محور :در این معیارها ،هدف ،جمعآوری اسناد مورد عالقه کاربر یا سیستم است .عالقه
میتواند بر روی موضوع ،دامنه و یا نوع سند تعریف شود .برای مثال ممکن است که خزنده
تنها نیاز به واکشی اسناد در یک دامنه خاص مانند " ".comرا داشته باشد؛ و یا عالقه کاربر
به اسنادی که در مورد علم کامپیوتر هستند ،نسبت به سایر اسناد بیشتر
باشد].[Pan04,Dhe11
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 -2-1-2-2سیاست بروز رسانی
پس از اینکه که تعداد اسنادواکشی شده توسط خزنده به تعداد مشخصی رسید ،خزنده باید
شروع به مالقات دوباره اسنادواکشیشده کند تا تغییرات جدید را کشف کرده و مخزن دادههایش را
بروز نگه دارد .معموال از فرادادههایی مانند آخرین زمان مالقات  ،فیلد تغییر محتوا (last-modified-

 )sinceدر سرآیند پاسخ درخواست واکشی و یا هش محتوای سند ،برای تصمیم گیری در مورد بروز
رسانی سند استفاده میشود].[Han06,Ore08, Dhe11
اما از آنجایی که اسناد وب با نرخهای بسیار متفاوتی تغییر میکنند ،خزنده باید به دقت در
مورد اینکه کدام اسناد دوباره مالقات شوند ،تصمیمگیری کند .برای مثال اولویت مالقات دوباره
اسنادی که به ندرت تغییر میکند ،باید نسبت به اسنادیکه به صورت مکرر بروز میشود ،پایین تر
باشد و یا اسنادی که از نظر خزنده اهمیت بیشتری دارند ،میتوانند بیشتر مورد خزش قرار بگیرند.
][Pan04,Dhe11,Din06

 -2-1-2-3سیاست موازی سازی
به دلیل اندازه وسیع وب ،خزندهها اغلب بر روی چندین ماشین اجرا میشوند و اسناد را به
صورت موازی و چند نخی1از سطح وبواکشی میکنند .این کار به افزایش توان عملیاتی خزنده کمک
می کند .اما واضح است که این خزنده های موازی باید به درستی با هم هماهنگ شوند تا یک سند
یکسان چندین بار توسط خزندههای مختلف واکشی نشود.از سوی دیگر ،این هماهنگی خود موجب
سربار ارتباطی و محدودیت در تعداد خزندههای موازی میشود.بنابراین ،خزندهها باید تعداد نخها و یا
در حالت توزیع شده ،تعداد ماشینها را بر اساس محدودیتهای موجودتعیین کنند[Pan04, .
]Dhe2011

thread
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 -2-1-2-4سیاست مودبانهبودن

1

یک خزنده باید مجموعهای از سیاستها را در زمان واکشی سایتها رعایت کند تا از سربار
تحمیلی ناشی از خزش بر روی آنها جلوگیری شود .برای مثال ،با استفاده از فایل  ،robot.txtیک
سایت میتواند امکان واکشی بخشی یا همه اطالعات مربوط به خودش را از خزنده سلب کند .بنابراین
قبل از واکشی سایت ،خزندهباید ابتدا فایل robot.txtمربوط به سایت را بررسی کند تا در صورت عدم
اجازه از سوی سایت میزبان ،آن سایت را مورد خزش قرار ندهد].[Pan04, Dhe2011
همچنین ،خزنده باید یک تاخیر زمانی را بین ارسال هر دو درخواست متوالی به یک سایت در
نظر بگیرد .به صورت پیش فرض به ازای هر سایت ،خزنده تنها میتواند در هرثانیه یک سند از آن را
واکشی کند .سایتها نیز می توانند این مقدار را با استفاده از فیلدهای  Crawl-Delayو Request-rate

در فایل  robot.txtتنظیم کنند] .[Cyg11از سوی دیگر ،با مبتنی بر  PLDکردن صف ها و توزیع نخ-
های اجرایی بین به صف ها نیز میتوان به رعایت عدالت بین  PLDها و کاهش سربار بر روی یک
] :Commented [m4کمی توضیحات زیاد بود .ده صفحه برای مقدمات
زیاد است.

 PLDکمک کرد].[Hog11

 -2-2خزش وب معنایی
یک سندوب معنایی ،نوع خاصی ازاسناد وب است که در آن از مدل داده  RDFبرای انتشار
دادهها استفاده میشود.به دادههای موجود در اسناد وب معنایی ،دادههای معنایی گفته میشود
].[Din06
برای جمعآوری دادههای معنایی از سطح وب ،روشهای مختلفی وجود دارد .معموال سایتهای

Policy
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با حجم داده باال مانند  1dbpediaو  2،geonamesتمام دادههای معنایی خود را به صورت
فایلهایرونوشت 3منتشر میکنند .برخی از سایتها نیز با ارائه  ،Sparql Endpointبه کابران یا
عاملهای نرمافزاری این امکان را میدهند تابا ارسال پرس و جو ،به دادههای معنایی آنها دسترسی
پیدا کنند].[Ore08,Cyg11
اما با توجه به عدم ارائه این دو امکان توسط بسیاری از سایتها ،الزم است تا با استفاده از یک
خزنده وب ،اسناد وب معنایی متعلق به این سایتها را کشف و دادههای معنایی موجود در آنها را
بازیابی کرد .در این راستا ،به خزندهای که به دنبال جمع آوری اسناد وب معناییاز سطح وب باشد،
خزنده وب معنایی گفته میشود.البته در بیشتر موارد ،پردازش فایل رونوشت و همچنین ارسال پرسو
جو به Sparql Endpointها نیز به خزندهوب معنایی واگذار میشود].[Las12,Cyg11
تاکنون ،خزندههای مختلفی برای خزش وب معناییپیادهسازی شدهاند که بیشتر آنها متعلق به
موتورهای جستجوی معنایی ][Din06,Bat12,Hog11,Che09,Sab07,Ore08هستند .چند خزنده
متنباز نیز در این حوزه وجود دارد ].[Dod06,Ise10,Las12
در ادامه این بخش ،بهجزئیات بیشتری در مورد اسنادوب معنایی،روش واکشی و تجزیه این
اسناد ،چگونگی پیوند میان آنها ،سیاست برخورد با اسناد غیر معنایی ،روشهای جمعآوری  seedو
مدلهای موازیسازی در خزندههایوب معناییمیپردازیم.

 -2-2-1اسناد وب معنایی
در وب سنتی ،داده ها در قالب مستنداتی که برای انسان قابل فهم هستند ارائه میشوند ،اما
1

2

3dump
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هدف اصلی در وب معنایی داشتن وبی از دادهها است که این دادهها برای ماشین نیز قابل فهم
باشد.در این راستا ،برای توصیف اشیا (منابع) و روابط میان آنها از مدل داده  RDFاستفاده
میشود.عناصر اصلی در مدل داده ،RDFسه گانههاییبه صورت (شی ،صفت ،مقدار) هستند که با
استفاده از URIها نامگذاری میشوند].[Ber01
از مدل داده  ،RDFفرمت (دستور زبان) های مختلفی ارائه شده استکه رایجترین آنها عبارتند
از N‐Triples،)N3( Notation3،Turtle،RDF/XML:و  .N-Quadsبه سند وبی که به طور کامل با
یکی از دستور زبان های وب معنایی نوشته شده باشد ،سند وب معنایی گفته می-
شود] .[Din06,Cyg11در شکل  1-2یک سند وب معنایی و در شکل  2-2گراف  RDFمعادل آن
نمایش داده شده است کهدرآن دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از صفات
 rdfs:label ،owl:sameAsو  foaf:homepageتوصیف شده است.
از سوی دیگر ،اسنادی هم وجود دارند که دادههای معنایی ،در محتوای متنی آنها جاسازی شده
است .برای مثال ،در یک سند  ،HTMLمیتوان توصیف بیشتری از متن یک پاراگراف برای ماشین
ارائه داد .برای این منظور از دستور زبانهایی مانند1RDFaاستفاده میشود .به چنین اسنادی ،اسناد
وب معنایی جاسازی شده گفته میشود ].[Din06,Cyg11
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شکل ( :)2-1یک نمونه سند وب معنایی که با دستور زبان  RDF/XMLنوشته شده است.

شکل ( :)2-2یک

نمونه گراف RDF

 -2-2-2سیاست انتخاب اسناد در خزنده های وب معنایی
 -2-2-2-1واکشی اسناد وب معنایی
یک خزنده وب معنایی باید تالش کند تا در طول فرآیند خزش ،تنها اسناد وب معنایی را مورد
خزش قرار دهد و از واکشی اسناد غیر معنایی صرفنظر کند .بنابراین تشخیص صحیح نوع محتوای
اسناد ،تاثیری زیادی در میزان دستیابی خزنده به اسناد وب معنایی و کاهش حجم واکشی اسناد غیر
معنایی دارد.
خزندههای وب معناییپس از ارسال درخواست به سایت میزبان برای واکشی یک سند ،از فیلد
20
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نوع محتوا در سرآیند پاسخ ،برای تشخیص معنایی بودن سنداستفاده می کنند (صافی واکشی) .برای
مثال ،اسناد با نوع محتوای ” ”application/rdf+xmlو یا ” ”text/n3یک سند وب معنایی هستند][.
اما مقدار فیلد نوع محتوا در سرآیند پاسخممکن است مشخص نشده باشد و یا مقدار آن با نوع
محتوای واقعی سند مطابقت نداشته باشد ] .[Umb08برای مثال ،در بعضی از موارد با وجود اینکه
سند ،یک سند وب معنایی است اما مقدار فیلد نوع محتوای آن برابر با ” ”text/htmlو یا
” ”application/xmlاست و بنابراین خزنده به اشتباه سند را از نوع  HTMLو یا 1XMLدر نظر می-
گیرد.
با این وجود ،بیشتر خزندههای وب معنایی ،به فیلد نوع محتوا در سرآیند پاسخ در خواست
واکشی اعتماد کرده و مسئولیت اشتباه بودن آنها را به منتشر کنندگان اسناد وب معنایی واگذار می-
کنند .اما برای حل این مشکل ،خزنده MultiCrawlerدر مرحله واکشی ،از پسوند فایل موجود در
آدرس اسناد نیز مانند ” ”.rdfو یا ” ”.owlبرای تشخیص معنایی بودن یک سند استفاده می-
کند] . [Har06اما پسوند فایل در آدرس بسیاری از اسناد مشخص نیست .همچنین ،اسنادی با انواع
محتوای مختلف وجود دارند که از پسوند فایل مشترک استفاده میکنند .برای مثال ،از پسوند فایل
” ”.xmlعالوه بر فایلهای  ،XMLبرای فایلهای  RDFو 2RSSنیز استفاده میشود؛ این در حالی
استکه خزنده فقط باید اسناد  RDFرا به عنوان اسناد وب معنایی در نظر بگیرد .در مورد پسوند فایل-
های فشرده مانند ” ”.bz2” ،”.zipو غیره نیز این مشکل وجود دارد.بنابراین در صورت متکی بودن به
فیلد نوع محتوا و پسوند فایل برای تشخیص وب معنایی بودن یک سند ،خزنده ممکن است امکان
دستیابی به بعضی از اسنادوب معنایی را پیدا نکند و یا بعضی از اسناد غیر معنایی را به عنوان اسناد

1Extensible Markup Language
2Rich Site Summary
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وب معنایی در نظر بگیرد.
 -2-2-2-2سیاست برخورد با اسناد غیر معنایی
به طور کلی میتوان گفت که خزندههای وب معنایی با کمک صافی واکشی و صافی پیوند از
واکشی اسناد غیر معنایی مانند عکس ،ویدئوPDF ،و غیره صرفنظر کرده و تنها اسناد وب معنایی را
واکشی میکنند .اما شیوه برخورد این خزندهها با اسناد  HTMLمتفاوت است.اسناد وب معنایی به
صورت پراکنده در سطح وب قرار دارند و برخالف اسناد  ،HTMLاتصال و پیوند کافی بین آنها وجود
ندارد .بنابراین در صورت صرف نظر کردن از اسناد  ،HTMLخزنده نمیتواند به حجم باالیی از اسناد-
وب معنایی دست پیدا کند].[Sab07,Hae06,Ore08,Bat12,Las12
بنابراین ،چگونگی برخورد یک خزنده وب معنایی با اسناد غیرمعنایی به ویژه اسناد ،HTML
تاثیر زیادی بر عملکرد خزنده و میزان دستیابی آن به اسناد وب معنایی دارد .در این راستا ،خزندههای
وب معنایی موجود را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
خزندههای دسته اول ،در طول فرآیند خزش همانند سایر اسناد غیرمعنایی  ،اسناد  HTMLرا
نیز خزش نمیکنند .برای این منظور ،در مرحله استخراج پیوند ،پیوندهایی با پسوند فایل””.htmlدر
صف خزش قرار نمی گیرند .اما به دلیل مشخص نبودن پسوند فایل در آدرس بسیاری از اسناد
 ،HTMLاین اسناد به مرحله واکشی میرسند .در این مرحله خزنده ابتدا فیلد نوع محتوا در سرآیند
پاسخ درخواست واکشی را بررسی میکند و در صورتی که مقدار آن برای مثال برابر با ””text/html
باشد ،از واکشی محتوای آن سند صرفنظر میکند .در این حالت ،خزنده میتواند به شیوهی دیگری
نیز عمل کند و اجازه واکشی به اسناد با نوع محتوای ” ”text/htmlرا بدهد اما پس از استخراج
پیوندهای داخل آنها ،تنها پیوندهایی را انتخاب کند که پسوند فایل آنها از نوع معنایی است (برای
مثال ” ”.owl” ،”.rdfو غیره) ].[Ore08,Che09,Dod06,Ise10
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اما با توجه به عدم اتصال کافی بین اسناد وب معنایی و همچنین قرار گرفتن آنها در بین اسناد
 ،HTMLخزندههای وب معنایی دسته دوم در صورت برخورد با پیوندهای  ،HTMLآنها را نیز مورد
خزش قرار میدهند .به بیان بهتر ،خزنده عالوه بر اسناد وب معنایی ،محتوای اسناد  HTMLرا نیز
واکشی میکند .سپس پیوندهای داخل آنها را استخراج کرده و در صف خزش قرار میدهد .تنها تفاوت
این است که بر خالف اسناد وب معنایی ،محتوای اسناد  HTMLدر مخزن ذخیره نمی-
شود].[Din06,Sab07,Las12,Cyg11
اما با توجه به حجم باالی اسناد  HTMLو غیرمعنایی بودن بسیاری از پیوندهای داخل این
اسناد ،واکشی همه آنها و پیمودن مسیرهای ایجاد شده توسط آنها ،تنها باعث اتالف منابع و زمان
میشود .در اینراستا ،خزندههای دسته سوم تالش میکنند تا با اعمال سیاستهای تنبیهی حجم
واکشی اسناد غیر معنایی را کاهش دهند.
برای مثال ،خزنده موتور جستجوی وب معنایی  ، SWSEنه تنها اسناد  HTMLرا مورد خزش
قرار نمی دهد؛ بلکه اگر تعداد اسناد وب معنایی بدستآمده از یک دامنه (برای مثال یک سایت)
نسبت به تعداد کل اسناد واکشیشده از آن ،از یک مقدار مشخصی کمتر باشد ،خزنده آن دامنه را
جریمه کرده و تا یک مدت زمان معین آن را مورد خزش قرار نمی دهد ] .[Hog11اما خزنده وب
معنایی BioCrawlerبرای کاهش حجم واکشی اسناد غیر معنایی به گونهای دیگر عمل می کند .این
خزنده اسناد  HTMLرا مورد خزش قرار میدهد اما در صورتی که در مسیر جاری تعداد اسناد غیر
معنایی بدست آمده بسیار بیشتر از تعداد اسناد وب معناییبدست آمده باشد ،خزنده در آن مسیر
متوقف شده و از یک نقطه تصادفی دیگر شروع به خزش میکند ] .[Bat12مشکل اصلی هر دو روش
این است که در مسیر یا دامنه جاری ممکن است یک سند وب معنایی وجود داشته باشد و تنها به
علت غیر معنایی بودن اسناد قبلی ،خزنده امکان دسترسی به آن سند را پیدا نمیکند.
] :Commented [m5اینها به صفحه بعد بروند تا با متننشان باشند

 -2-2-2-3اولویت واکشی اسناد
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نکته دیگر در مورد سیاست انتخاب اسناد ،روشتعیین اولویت اسناد برای واکشی است .در
خزندههای وب معنایی موجود ،روش اولویت بندی ،بر روی  URIو یا  PLDتعریف میشود.
در صفهای مبتنی بر  ،PLDمعموال انتخاب PLDها به صورت نوبت چرخشی (ترتیبی) است.
در واقع خزنده ،به ترتیب از هر صف  ،PLDیک پیوند( )URIرا بر میدارد .این کار موجب رعایت
عدالت میان PLDها میشود] .[Cyg11بعضی از خزندهها نیز به هنگام برداشتن  URIاز صف هر،PLD
معیارهایی را در نظر میگیرند و در واقع PLDها را اولویتبندی میکنند .از جمله این معیارها میتوان
به تعداد URIهای موجود در صف ] [Ise10و یا میزان غنی بودن  PLDاز نظر معنایی [Bat07,

] Hog11اشاره کرد .برای مثال هر چه از یک  PLDتعداد اسناد وب معنایی بیشتری بدست آمده
باشد ،خزنده  URIهای بیشتری را از صف مربوط به آن  ،PLDانتخاب میکند.
در مورد شیوه اولویتدهی به URIها ،خزندهی موتورجستجوی ،Sindiceبه URIهایمعرفی شده
توسط کاربران ،اولویت باالتری برای خزش داده میدهد] .[Cyg11از سوی دیگر خزندهی موتور
جستجوی  ،Swoogleزمانی که میخواهد یک سند وب معنایی از قبل واکشی شده را مورد
بروزرسانی قرار دهد ،آن را با اولویت باالتری در صف خزش قرار میدهد ].[Din06
اما در روشهای موجود ،تمایزی بین پیوندهای داخل یک دامنه برای تعیین اولویت خزش آنها
وجود ندارد .در حالی که ممکن است خزنده با خزش یک پیوند و پیمودن مسیرهای ایجاد شده توسط
آن ،به اسناد وب معنایی زیادی دست پیدا کند و یا در مقابل ،با اسناد غیر معنایی زیادی روبرو شود.

 -2-2-3تجزیه اسناد وب معنایی
پس از واکشی یک سند وب معنایی ،الزم است است تا سند تجزیه شده و دادههای معنایی یا
همان سهگانه های داخل آن استخراج شود .در حال حاضر ،پارسرهای مختلفی برای تجزیه اسناد وب
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معنایی وجود دارند که از جمله آنها میتوان به پارسر  2Any23 1،Jenaو  3Nxparserاشاره کرد .هر
یک از این پارسرها از بعضی از فرمتهای اسناد وب معنایی پشتیبانی میکنند.
در بیشتر خزنده های وب معنایی ،سه گانه های استخراج شده از هر سند با استفاده از پارسربه
فرمت (N‐Triplesسه گانه) و یا(N-Quadsچهارگانه) تبدیل میشوند تا از آنها در کاربردهای مختلف
استفاده شود .فرمت  N-Quadsمشابه به فرمت  N‐Triplesاست با این تفاوت که هر سهگانهبه همراه
 URIسندی که از آن استخراج شده است ،در قالب یک چهارگانه ذخیره میشود.

 -2-2-4شیوه پیوند اسناد در وب معنایی
همانطور که در بخش  1-2-2بیان شد ،در اسناد وب معنایی برای نامگذاری هر اشیا و روابط
بین آنها از  URIاستفاده میشود .بنابراین یک خزنده وب معنایی ،با دنبال کردن URIهای موجود در
یک سند،می تواند فرآیند خزش را ادامه میدهد ].[Din06,Bat12,Hog11,Che09,Ise10,Las12
اما همه URIهای داخل یک سند وب معنایی اشاره به یک سند وب نمیکنند .به عبارت دیگر،
از یک URIمیتوان تنها برای نامگذاری یک شی نیز استفاده کردو به ازای آن ،سندی بر روی وب
تعریف نکرد.بر این اساس ،در بعضی از خزندههای وب معناییتنها URIهایی مورد خزش قرار میگیرند
که با احتمال بیشتری میتوانند آدرس یک سند وب باشند .از جمله این URIها میتوان به مقادیر
صفات،owl:sameas،rdfs:seealso

rdfs:isDefinedBy

و

owl:import

اشاره

کرد].[Hae06,Din06,Dod06,Sab07اما در این روش ،با توجه به عدم اتصال کافی بین اسناد وب
معنایی خزنده نمیتواند به حجم قابل قبولی از اسناد وب معنایی دست پیدا کند.
1http://www.apache.org/dist/jena/binaries/
2http://any23.org/
3http://sw.deri.org/2006/08/nxparser/
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 -2-2-5روشهای جمعآوری  Seedدر خزندههای وب معنایی
بعضی از خزندههایوب معناییبرای حل مشکل عدم اتصال کافی بین اسناد وب معناییو پراکنده
بودن آنها در سطح وب ،سعی میکنند تا در کنار خزش اسناد seed ،HTMLهای مناسبی را نیز برای
خود جمعآوری کنند .در ادامه به بررسی روشهای جمعآوری  seedدر خزندههای وب معنایی می-
پردازیم.
 -2-2-5-1دریافت  Seedاز کاربران
یکی از رایجترین روشها در موتورهای جستجوی معنایی ،طراحی یک فرم ورود URI1است که
از طریق آن ،کاربران،آدرس اسنادی را که شامل دادههای معنایی هستند ،به خزنده معرفی میکنند.
آدرس وارد شده توسط کاربر ،عالوه بر آدرس یک سند ،میتواند آدرسیکفهرست وب و یا آدرس
مربوط به یک نقشه سایت] [Cyg112نیز باشد .آدرس نقشه سایت ،ارزش زیادی دارد؛ به این دلیل که
خزنده با کمک آن میتواند به صورت قابل اعتماد و کامل به URIهای یک سایت دسترسی داشته
باشد.عالوه براین ،خزنده موتور جستجوی ] Sindice[Ore08, Cyg11امکانی به نام  Ping APIرا در
اختیار کاربرانش قرار داده است .با استفاده از این  ،APIکاربران میتوانند اعالنهای خودکاری را برای
این موتور جستجو ارسال کنند؛ تا بدین ترتیب اسناد مربوط به سایت آنها توسط خزنده  Sindiceمورد
خزشقرار بگیرد.
دریافت  seedاز کاربران ،هر چند که به فرآیند جمعآوری  seedکمک میکند اما هیچ تضمینی
وجود ندارد که همه کاربران ،با دادن آدرس سایت خود ،از یک موتور جستجو بخواهند تا سایت آنها را
مورد خزش قرار دهد .به همین دلیل معموال از این روش در کنار روشهای دیگر استفاده میشود.
Form

1Submission
2sitemap
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 -2-2-5-2استفاده از خروجی بعضی از موتورهای جستجو
بعضی از خزندههای وب معنایی ،از خروجی بعضی از موتورهای جستجو برای جمعآوری
seedاستفاده میکنند .برای مثال با ارسال چند پرسوجو1به موتور جستجوی گوگل 2،اسناد با نوع rdf

مورد بازیابی قرار میگیرند .سپس نتایج حاصل از اینپرسوجوها که فهرستی ازآدرس اسناداست ،به
عنوان  seedبه خزنده وب معناییداده میشود ] .[Din06,Sab07به این نوع روش جمعآوری  ،seedدر
اصطالح فراجستجو3و به خزندههایی که با ارسال پرسوجو به موتورهای جستجو ،اسناد و دادههای
موردنظر را بدست میآورند ،فراخزنده4گفته میشود.
اما در این روشچون بر مبنای یک سری پرس وجو عمل میشود ،نمیتوان همه اسناد معنایی را
به خوبی تحت پوشش قرار داد .از سوی دیگر تضمینی هم وجود ندارد که موتورجستجوی مورد نظر،
همه اسناد معنایی را در مخزن خود نگهداری کرده باشد .مسئله مهمتر نیز این است که در صورت
استفاده از موتورهای جستجوی وب سنتی مانند گوگل،اولویت خزش و بروز رسانی اسناد در این
موتورها،بر اساس محبوبیت اسناد است؛ این در حالی است که در خزش وب معنایی ،عالوه بر
محبوبیت ،هر چه یک سند از نظر معنایی غنی تر باشد ،باید بیشتر مورد خزش قرار بگیرد.
بنابراین هر چند که این روش تا حدی به خودکارسازی فرآیند جمعآوری  seedکمک میکند
اما با توجه به محدودیتهای بیان شده ،باید در کنار آن از روشهای دیگر نیز استفاده کرد.
 -2-2-5-3استفاده از گراف خزش

1query
2google
3MetaSearch
4MetaCrawler
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بعضی از خزندهها ،با به کارگیری روشهای مبتنی بر گراف ،به جمعآوری  seedمیپردازند .در
این شیوه ،با اعمال الگوریتمهایی بر روی گراف خزش ،سایتهایی به عنوان  ،seedانتخاب میشوند.
برای مثال،در خزنده موتور جستجوی معنایی ] ،Swoogle[Din06بخشی با نام InductiveLearner

وجود دارد .در این بخش بر اساس گراف خزش بدستآمده و با در نظر گرفتن معیارهایی همچون
میزان دقت1و فراخوانی 2،سایت هایی که به تعداد زیادی از اسناد معنایی پیوند میدهند و یا با شروع از
آنها می توان به تعداد زیادی از اسناد معنایی رسید ،به عنوان  seedبرای دور بعدی خزش انتخاب
میشوند.
استفاده از این روش در فرآیند بروز رسانی اسناد خزش شده و مخزن دادهها ،میتواند بسیار
موثر باشد؛ چرا که در این حالت ،با انتخاب seedهای مناسب ،میتوان با سرعت بیشتری به تعداد
زیادی از سایتهایی معنایی از قبل بازیابی شده دست پیدا کرد و آنها را مورد خزش مجدد و بروز
رسانی قرار داد .اما در صورتی که از این روش برای انتخاب  seedدر دور اول خزش استفاده شود ،باید
از مخازن خزش موجود استفاده کرد که در این صورت ،میزان جامعیت این مخازن و بروز بودن آنها،
محدودیتهایی را ایجاد خواهد کرد.
 -2-2-5-4خزش محدود بعضی از سایت ها
موتور جستجوی معنایی ] Swoogle[Din06در چارچوب خزش خود عالوه بر یک خزنده
 ،RDFاز یک خزنده  HTMLنیز استفاده میکند .منظور از خزنده  ،RDFخزنده جمعآوری کننده
اسناد وب معنایی است .در این روش ،سایتهایی که عالوه بر اسناد  HTMLشامل تعداد مناسبی
اسناد وب معنایینیز هستند ،شناسایی شده وآدرس آنها به عنوان  ،Seedبه خزنده HTMLداده

1precision
2recall
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میشود تا با خزش همه اسناد آن سایت ،به اسناد وب معناییآن دست پیدا کند.پس از تجزیه اسناد
وب معنایی بدست آمده و استخراج پیوندهای داخل آنها ،این پیوندها به عنوان  Seedدر اختیار خزنده
 RDFقرار داده میشود.اما در خزنده  ،HTMLبا اعمال محدودیتهایی بر روی آدرس پیوند ،دامنه
پیوند ،عمق خزش ،تعداد اسناد بازیابی شده و درصد اسناد وب معنایی بدستآمده ،سعی میشود تا به
نحوی فضای خزشمحدود شود .اما ممکن است در فضای محدود شده تعداد اسناد وب معنایی کمی
وجود داشته باشد و در مقابل در خارج از این فضا اسناد وب معنایی نیز وجود داشته باشد.
در شکل  ،3-2چارچوب خزش مورد استفاده در موتور جستجوی  Swoogleنشان داده شده
است.در این چارچوب به منظور تقویت فرآیند جمعآوری  Seedبرای خزنده  ،RDFاز هر چهار روش
معرفیشده ،استفاده میشود.

شکل ( :)2-3چارچوب خزش ترکیبی در موتور جستجوی

Swoogle

 -2-2-6سیاست موازی سازی در خزنده های وب معنایی
 -2-2-6-1چارچوب توزیع شده
یکی از رایجترین شیوههای موازی سازی فرآیند خزش ،استفاده از نخ های اجرایی
29

ِ
است] .[Pan04اما به ازای تعداد مشخصی نخ ،سرانجام خزنده با محدودیتهای CPUوI/Oروبرو
میشود.از این رو ،خزندههای موتور جستجوی معنایی ]Sewer[Las12و ] SWSE[Hog11از چارچوب
توزیع شده نگاشت-کاهش برای افزایش مقیاس پذیری و توان عملیاتی خود استفاده می کنند .برای
مثال ،فرآیند خزش توزیع شدهدر خزندهی موتور جستجوی  ،SWSEکه بر اساس معماری
Master/Slaveپیاده سازی شده است ،به صورت زیر است:
 .1ماشین،Masterآدرسهای شروع (Seedها) را با استفاده از یک تابع توزیع مبتنی بر هش ،بین
ماشینهای  ،Slaveتقسیم میکند.
 .2هر ماشین  ،Slaveآدرسهای جدید را به صف اضافه میکند .سپس یک دور فرآیند خزش را
اجرا میکند و محتوای اسناد واکشی شدهرا در مخزن ذخیره میکند .همچنین پیوندهای
جدید را در داخل یک صف قرار میدهد.
 .3هر ماشین  Slaveبا استفاده از تابع توزیعURI ،های جدید داخل صف را بین همتاهای
خودتقسیم میکند.
مراحل  2و  3به صورت بازگشتی و به تعداد دورهای مورد نظر تکرار میشود.
 -2-2-6-2مدل خط لوله
در طول فرآیند خزش اسناد وب معنایی ،به دلیل متنوع بودن دستورزبانها و نیاز به استفاده از
پارسرهای مختلف ،پردازش اسناد نسبت به زمان واکشی آنهامدت زمان بیشتری به طول میانجامد.
به همین دلیل برای افزایش مقیاسپذیری و باال رفتن توان عملیاتی ،میتوان بخش پردازش را از
بخش واکشی جدا کرد و مراحل مختلف فرآیند خزش را به صورت موازی انجام داد .به این مدل
پیادهسازی ،مدل خط لوله گفته میشود که در خزندههای وب معنایی]MultiCrawler[Har06و
]Sindice[Ore08از آن استفاده میشود.
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مدل خطلوله ،شامل پنج مولفه است که در شکل  3-2نشان داده شده است .هر مولفه از خط-
لوله دارای یک صف از URIها است وهمچنین مسئول اجرای یک بخش از فرآیند خزشمیباشد .به
طور کلی ،در طول فرآیند خزش ،هر مولفه به صورت جداگانه مراحل زیر را تکرار میکند:

شکل ( :)3-2مدل خط لوله پنج مرحله ای

][Har06

 یک URIرا از صف خود برداشته و یک نخ اجرایی به آن اختصاص میدهد.
 نخ ،کارهای الزم را بر روی  URIانجام میدهد.
 URI در صف مولفه بعدی قرار داده میشود.
دادههای معنایی بدست آمده از فرآیند خزشدر یک مخزن ذخیره میشوند که این مخزن بر روی یک
ماشین جداگانه قرار دارد.به منظور باال بردن توان عملیاتی میتوان مولفههای خط لوله را به صورت
توزیع شده بر روی چند ماشین اجرا کرد و یا چند خط لوله را به صورت موازی با هم پیادهسازی کرد.
 -2-2-6-3مدل ترکیبی کنترلکننده – کارگر و تولیدکننده-مصرفکننده
روش دیگر برایجدا کردن مرحله واکشی اسناد از مرحله پردازش آنها ،استفاده از دو الگوی
کنترلکننده-کارگر

و

تولید

کننده-مصرف

کننده

است

که

در

خزنده

وب

معنایی]Slug[Dod06پیشنهاد داده شده است .معماری کلی این خزنده (شامل مولفههای اصلی و
روابط میان آنها) به صورت نمودار  UMLدر شکل  4-2نشان داده شده است.
بخش کنترلکننده – کارگر ،مسئول واکشی اسناد از وب است .در واقع مولفه کنترل کننده،
ابتدا چند کارگر (نخ اجرایی) را ایجاد نموده و سپس به هر کدام از آنها،وظیفه واکشی چند سند از وب
را واگذار می کند .این وظایف در صف کنترل کننده قرار دارد .بنابراین ،الگوی کنترل کننده –کارگر
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مشابه به الگوی طراحی Master-Slaveاست با این تفاوت که در اینجا کنترل کننده ،خودش نتایج
بدست آمده از هر وظیفه را جمع نمیکند و کارگرها هم مسئول انجام این کار نیستند.

شکل ( :)4-2معماریخزنده]SLUG[Dod2006

برای پردازش نتایج بدست آمده از واکشی اسناد ،از الگوی تولیدکننده-مصرفکننده استفاده
میشود .هر کارگر ابتدا ،نتایج حاصل از واکشی یک سند (پاسخها) را تولید میکند و سپس یک یا
چند مصرفکننده (نخ اجرایی) را تعیین میکند تا نتایج بدست آمده را مدیریت و پردازش کنند.
مصرفکننده ،پاسخها یا همان اسناد وب معنایی بدست آمده را تجزیهکرده و با استخراج پیوندهای
آنها وظایف جدیدی را تولید میکند .پیوندهای استخراج شده پس از عبور از صافیهای موجود در
کنترل کننده ،به صف وظایف اضافه میشوند.
 -2-2-6-4محیط چند عامله
خزنده وب معنایی ] ،BioCrawler[Bat12یک چارچوب خزش جدید را بر اساس دیدگاه
محیطهای چندعامله ارائه داده است .در واقع  ،BioCrawlerمجموعهای از خزندههای (عامل های)
هوشمند است که به صورت توزیع شده و مستقل بر روی وب ،فرآیند خزشرا انجام میدهند .مدل
دانش این خزندهها به صورت مجموعهای از قوانین است .این قوانین که مسیرهای دستیابی به
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سایتهای معنایی را نشان میدهد ،در طول فرآیند خزش ،توسط خزندهها ایجاد و بهینه میشود .در
واقع خزنده ها با استفاده از این قوانین ،مسیر های دستیابی به اسناد وب معنایی را یاد می گیرند تا
آنها را نسبت به سایر اسناد بیشتر مورد بروز رسانی قرار دهند.
در این چارچوب ،بخشی برای مدیریت قوانین وجود دارد .هر خزنده ،قوانین بدست آمده را به
بخش مدیریت میدهد .در هنگام انتخاب  ،PLDخزنده از بخش مدیریت درخواست میکند تا بهترین
قانون را بر اساس بردار دید خزنده ،به آن معرفی کند .بردار دید هر خزنده ،شامل مجموعه دامنههایی
است که خزنده میتواند اسناد داخل آنها را واکشی کند .بنابراین ،خزنده با کمک مسیرهلی از قبل
شناسایی شده (قوانین ) بهترین دامنه را انتخاب کرده و اسناد مربوط به آن را خزش می کند .برای
پیادهسازی  BioCrawlerاز زیر ساخت1JADEاستفاده شده است.

 -2-2-7خالصه کارهای گذشته
یک خزند وبمعنایی در طول فرآیند خزش با چالشهای خاص خود روبرو است که بعضی از
آنها عبارتند از:
 -1عدم امکان دستیابی به بسیاری از اسناد وبمعنایی در صورت صرفنظر کردن از اسناد
 HTMLدر طول فرآیند خزش
 -2حجم باالی اسناد  HTMLو غیرمعنایی بودن بسیاری از پیوندهای داخل این اسناد
 -3امکان تشخیص نادرست اسناد وبمعنایی در صورت متکی بودن به فیلد نوع محتوا و پسوند
فایل
 -4اختالف زمانی زیاد بین مرحله واکشی و پردازش سند به دلیل تنوع دستور زبان در اسناد وب
معنایی و همچنین حجم باالی سهگانهها (دادههای معنایی) در بعضی از اسناد
Agent Development Framework
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 -5عدم دستیابی کافی به اسناد وبمعنایی در صورت متکی بودن به مقدار بعضی از صفات خاص
(مانند  )rdfs:seealsoدر مرحله استخراج پیوند
 -6نیاز به اولویت بندی پیوندها بر مبنای میزان توانایی آنها در هدایت خزنده به سمت اسناد
وبمعنایی به منظور دستیابی سریعتر به اسناد وب معنایی
خزندههای وب معنایی ،برای حل این چالشها از سیاستهای مختلفی استفاده میکنند که در
بخشهای قبلی به آن پرداخته شد .جدول ،1-2خالصهای از ویژگیهایی خزندههایبررسی شدهدر
حوزه وب معنایی را نشان می دهد.
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جدول(:)2-1خالصه کارهای گذشته درحوزه خزش وب معنایی
محیط
اجرایی

اسناد HTML

تشخیص معنایی
بودن سند

انتخاب پیوند از اسناد
وب معنایی

نوع صف

مدل موازی
سازی

کاربر

خزش

پسوند فایل
فیلد نوع محتوا

مقادیر صفات خاص

مبتنی بر

خط لوله توزیع
شده

کاربر

عدم خزش
سیاست تنبیهی

فیلد نوع محتوا

همه URIها

مبتنی بر

خط لوله توزیع
شده

Jena

خزش

فیلد نوع محتوا

همه URIها

مبتنی بر

خط لوله توزیع
شده

Any23

فیلد نوع محتوا

مقادیر صفات خاص

انتخاب

مرجع

نام خزنده

][Hae06

MultiCrawler

][Hog11

SWSE

موتور
جستجو

][Ore08, Cyg11

Sindice

موتور
جستجو

کاربر

][Din06

Swoogle

موتور
جستجو

هر چهار
روش

خزش

][Bat09,Bat12

BioCralwer

موتور
جستجو

کاربر-
فراجستجو

خزش
سیاست تنبیهی

][Ise10

LDSpider

منبعباز

کاربر

عدم خزش

][Dod06

Slug

منبعباز

کاربر

عدم خزش

مقادیر صفات خاص

][Las12

Sewer

منبعباز

کاربر

خزش

همه URIها

][Che09

Falcons

موتور
جستجو

کاربر-
فراجستجو

عدم خزش

][Sab07

Watson

موتور
جستجو

کاربر-
فراجستجو

خزش

Seed

همه URIها
فیلد نوع محتوا

فیلد نوع محتوا

همه URIها

همه URIها
مقادیر صفات خاص
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URI

PLD

PLD

مبتنی بر

پارسر

Jena

URI

مبتنی بر

محیط چند عامله

Jena

مبتنی بر

چند نخی

Any23
NX

مبتنی بر

تولید-مصرف،
کنترل-کارگر

Jena

مبتنی بر

توزیع شده

مبتنی بر

چند نخی

PLD
PLD
URI

URI

URI

مبتنی بر
URI

Jena

Jena

ِ

 -2-3خزش متمرکز وب
رشد روزافزون وب و تغییر سریع محتوای آن باعث شده است تا خزندههای وب ،قادر به تحت
پوشش قرار دادن تمام مقیاس وب نباشند  .از سوی دیگر بسیاری از کاربران وب ،به دنبال اسناد با
کیفیت و مرتبط با موضوع موردنظر خود هستند؛ این در حالی است که پرس وجو هایمبتنی بر کلمات
کلیدی در موتورهای جستجو ،برای پاسخدهی به این نیاز کاربران ،کارایی الزم را ندارد و کاربر خودش
مجبور است تا از میان نتایج بدستآمده ،مرتبطترین آنها را انتخاب کند .همچنین ،در بیشتر خزندهها،
اولویت بروز رسانی اسناد ،بر مبنای محبوبیت آنها است و به میزان ارتباط اسناد با موضوع موردنظر
توجهی نمیشود.
با توجه به مشکالت و محدودیتهای بیان شده ،الزم است تا جستجوی کاربران و خزش اسناد
وب ،توسط ابزارهای هوشمندی پشتیبانی شود .یکی از این ابزارها ،خزش متمرکز وب میباشد.

یک خزنده متمرکز ،به دنبال جمعآوری اسناد در مورد یک یا چند موضوع از پیش تعریف
شدهاست.در این راستا ،خزنده متمرکز تالش میکند تا با اولویتبندی پیوندهابر مبنای میزان ارتباط
آنها با موضوع موردنظر و عدم واکشی اسناد نامرتبط ،ضمن صرفهجویی در مصرف منابع و زمان،
دستیابی سریعتری به اسناد مرتبط با موضوع داشته باشد].[Bat09,Cha99
شکل  5-2یک معماری کلی را برای خزندههای متمرکز نشان میدهد .ابتدا موضوعاتموردنظر
بایدتوسط مجموعهای از مفاهیم برای خزنده تعریف شود که به آن مجموعه مفاهیم مرتبط گفته می-
شود .سپس خزنده در طول فرآیند خزش ،به ازای هر سند واکشی شده،مفاهیم موجود در محتوای
سند را با مفاهیم مرتبط مقایسه میکند و بر اساس یک تابع ارتباط ،میزان مرتبط بودن سند را با
موضوعتخمین زده و به آن امتیاز میدهد (بخش تحلیل سند).اگر امتیاز سند از یک مقدار مشخص
بیشتر باشد ،به عنوان یک سند مرتبط در نظر گرفته شده و در مخزن ذخیره میشود ،و در غیر این
36
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صورت از آن سند صرف نظر میشود].[Bat09,Cha99

شکل ( :)2-5یک معماری کلی برای خزندههای متمرکز

پس از محاسبه میزان ارتباط سند ،پیوندهای استخراج شده از آن میتوانند با امتیاز سند
والدشان در صف خزشاولویتبندی شوند] .[Zhe08,Cha99,Jal11در بعضی از خزندهها نیز با انجام
تحلیل بیشتر بر روی پیوندها ،بر اساس کلمات موجود در متن لنگر 1،متن پیرامون و یاآدرس پیوند،
میزان ارتباط پیوند محاسبهشده و بر مبنای آن اولویتبندی میشود (بخش تحلیل پیوند) [Yuv06,

].Ha10
بنابراین به طور کلی می توان گفت که پیادهسازی هر خزنده متمرکز شامل دو مرحله اصلی
است )1 :تعیین مجموعه مفاهیم مرتبط با موضوع  )2تعیین تابع ارتباط] .[Bat09در ادامه ،ابتدا به
جزئیات بیشتری از روشهای پیادهسازی این دو مرحله در خزندههای متمرکز و سپس کاربردهای آنها
در حوزههای دیگر میپردازیم.

Text
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 -2-3-1مفاهیم مرتبط با موضوع
از آنجایی که یک خزنده متمرکز ،به دنبال جمع آوری اسناد در مورد یک موضوع خاص است،
ابتدا باید موضوع موردنظر برای خزنده تعیین شود .در خزندههای متمرکز ،از روش های مختلفی برای
انجام این کار استفاده میشود.
ساده ترین و رایج ترین روش ،دریافت کلمات کلیدی از کاربر است ] .[Li05,Agg01اما یک
کاربر ،معموال دامنه محدودی از کلمات را میتواند برای توصیف یک موضوع به کار ببرد .برای حل این
مشکل ،بعضی از خزنده های متمرکز با به کارگیری روشهایی به بسط موضوع میپردازند.
برای مثال ،پس از دریافت کلمات کلیدی در مورد موضوع مورد نظر ،این کلمات به صورت
پرسوجو به موتورهای جستجوی معروف همچون گوگل ،یاهو و یا  MSNداده میشود و  kنتیجه برتر
بازیابی میشودو سپس محتوای اسناد موجود در لیست نتایج واکشی شده و کلمات داخل آنها
استخراج میشود .پس از محاسبه مقدار  TF-IDFبه ازای هر کلمه n ،کلمه با امتیاز  TF-IDFباالتر،
به عنوان مفاهیم مرتبط با موضوع انتخاب میشوند ].[Hat10,Zhe08
این کار با این فرض انجام میشود که اسناد بدست آمده از خروجی این موتورهای جستجو،
مرتبطترین اسناد برای موضوع موردنظر هستند ].[Hat10اما معیار رتبه بندی در نتایج این موتورها
برمبنای میزان محبوبیت اسناد است. .همچنین ،بر اساس تشابه لغوی (متنی) اسناد با کلمات کلیدی
پرسوجو ،در مورد آنها تصمیمگیری می شود و تشابه معنایی در نظر گرفته نمیشود .بنابراین هیچ
تضمینی وجود ندارد که نتایج حاصل از این موتورهای جستجو ،مرتبطترین اسناد برای موضوع مورد-
نظر باشند.
برای در نظر گرفتن تشابه معنایی در بسط موضوع خزش ،میتوان از آنتولوژی ها استفاده کرد.
در این حالت الزم است تا خزنده متمرکز مخزنی از آنتولوژیهای مختلف داشته باشد و پس از دریافت
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کلمات کلیدی در مورد موضوع ،مرتبطترین آنتولوژی را انتخاب کند] .[Yuv06اما میزان جامع بودن
مخزن آنتولوژی و چگونگی تعیین مرتبطترین آنتولوژی ،چالشهای جدیدی است که در این روش
برای خزنده ایجاد میشود .برای این منظور در بعضی از خزندهها ،کاربر باید به جای کلمات کلیدی،
آنتولوژی موضوع را نیز به صورت مستقیم به خزنده بدهد ] .[Mae08, Kum12اما یافتن آنتولوژی
مناسب برای یک موضوع کار آسانی نیست .همچنین ،ممکن است که برای موضوع مورد نظر،
آنتولوژیوجود نشده باشد و وظیفه ایجاد آن به کاربر واگذار میشود .در این روش ،به جای آنتالوژی ،از
فهرستهای موضوعی و دانشنامه نیز استفاده میشود].[Jal11,Zhe08, Rav09, Yuv06, Hat10
در روش دیگر ،مجموعهای از اسناد مرتبط با موضوع تحت عنوان اسناد هدف به خزنده داده
میشود .در این حالت ،خزنده برای بسط موضوع و بدست آوردن مفاهیم مرتبط بیشتر ،والدین این
اسناد را تا سطح  nام از وب بازیابی میکند.اسناد هدف به همراه اجدادشان یک گراف زمینه
()Context Graphرا تشکیل میدهند.نمونهای از این گراف در شکل  6-2نشان داده شده است .سپس
مفاهیم موجود در اسناد هدف و والدین آنها استخراج شده و  Kمفهوم با  TF-IDFباالتر به عنوان
مفاهیم مرتبط در نظر گرفته می شوند].[Dil00
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شکل ( :)2-6یک گرافزمینهبا عمق دو

به ازای همه این روشها ،در نهایت مجموعهای از مفاهیم مرتبط با موضوع بدست میآید .این
مجموعه به صورت} C={c1,c2,c3,…,cnنمایش داده میشود که در آن هر  ciنماینده یک مفهوم
مرتبط است] .[Bat09اما میتوان به هر مفهوم مرتبط ،یک وزن نیز انتساب داد که بیان کننده میزان
اهمیت

آن

باشد.

در

این

مجموعه

حالت

مفاهیم

مرتبط

به

صورت

}) C={(c1,w1),(c2,w2),…,(cn,wbبیان میشود که در آن  wiبرابر با وزن مفهوم  ciاست .برای
وزندهی به مفاهیم مرتبط از روشهای مختلفی استفاده میشود که معروفترین آنها  TF-IDFاست.

 -2-3-2تابع ارتباط
مهمترین بخش در خزندههای متمرکز ،بخش محاسبه ارتباط سند واکشی شده با موضوع
موردنظر است .در واقع خزنده سعی میکند تا میزان تشابه متنی یا معنایی سند را با موضوعمورد نظر
تخمین بزند.برای این منظور از یک تابع ارتباط استفاده میشود .ورودی تابع ارتباط ،اطالعاتی در مورد
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سندواکشی شده و خروجی آن میزان ارتباط سند با موضوع است.
برای مثال ،میتوان از تشابه کسینوسی ] ،[Hat10و یا از روشهای یادگیری ماشین
مانندروشهای دسته بندی ] ،[Dil00, Rav09شبکه عصبی ] ،[Zhe208محاسبات فازی ][Jal11و
غیره ،برای پیادهسازی تابع ارتباط استفاده کرد .همچنین در صورت استفاده از آنتولوژی ،روشهای
مختلفی برای تخمین میزان ارتباط معنایی سند با موضوع وجود دارد؛ بعضی از این روشها عبارتند از:
امتیاز دادن به کلمات موجود در سند یا پیوند بر اساس نوع رابطه ] [Yuv06یا فاصله ] [Ehr03آنها با
مفاهیم مرتبط با موضوع بر مبنای ساختار آنتولوژی ،نگاشت بین آنتولوژی موضوع و آنتولوژی
سند] [Mae08, Kum12و غیره.
برای مثال مقاله ] ،[Zhe08یک خزنده متمرکز مبتنی بر آنتالوژی ارائه داده است که در آن،
یک شبکه عصبی بر مبنای مجموعهای از اسناد مرتبط و غیر مرتبط با موضوع ،آموزش داده می شود
و سپس از آن برای محاسبه ارتباط اسناد استفاده می شود .در این خزندهبه ازای هر سند موجود در
مجموعه آموزش ،کلماتداخل محتوای سند ،استخراج می شوند .سپس از میان آنها ،کلمات مشترک با
مجموعه مفاهیم مرتبط به همراهتعداد تکرار آنها به یک شبکه عصبی داده میشود .بدین ترتیب
شبکه بر اساس مجموعه آموزش ،آموزش داده می شود.سپس خزنده در طول فرآیند خزش ،به ازای
هر سند ،مفاهیم مرتبط موجود در محتوای سند را استخراج کرده و آنها را به همراه فرکانسشان به
شبکه عصبی می دهد تا میزان ارتباط سند را پیش بینی کند.
پس از محاسبه میزان ارتباط یک سند ،پیوندهای استخراج شده از آن میتوانند با امتیاز سند
والدشان در صف خزشاولویتبندی شوند .این کار با این فرض انجام میشود که اسناد مرتبط به هم
پیوند میدهند که البته همیشه درست نیست] .[Ehr03, Mae08چرا که اسناد نامرتبط با یک
موضوع میتوانند شامل پیوند هایی به اسناد مرتبط باشند و از سوی دیگر یک سند مرتبط ممکن است
شامل هیچ پیوند مرتبطی نباشد.
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به همین دلیل در بعضی از خزندههای متمرکز با فرضاین که پیوند اشارهکننده به یک سند
میتواند توصیف کننده ارتباط آن سند با موضوع باشد ،پیوندهای استخراج شده از اسنادنیز مورد
تحلیلقرار میگیرند .بدین ترتیب کهتابع ارتباطبر روی متن پیرامون ،متن لنگر وآدرس پیوند اعمال
میشود و میزان ارتباط پیوند با موضوع محاسبه میشود] .[Yuv06, Hat10همچنین بعضی از
خزنده های متمرکز با در نظر گرفتن هر دو فرض فوق ،امتیاز پیوند را با امتیاز سند والد (یا اجداد)
پیوند ترکیب میکنند .با این کار خزنده تا حدی امکان پیشروی در مسیر های نامرتبط را نیز پیدا
میکند.
برای محاسبه ارتباط پیوند میتوان از روش های محاسبه ارتباط سند استفاده کرد و یا برای هر
بخش ،یک تابع ارتباط جداگانه در نظر گرفت .حتی در بعضی از خزنده ها ،به ازای هر یک از اطالعات
موجود در مورد پیوند (یعنی متن پیرامون ،متن لنگر و آدرس پیوند) ،نیز از یک تابع ارتباط جداگانه
استفاده میشود.
برای مثال ،در مقاله] ،[Hat10با فرض اینکه پیوندهای در مورد یک موضوع ،از نظر آدرس باهم
مشابه هستند ،یک تابع ارتباط برای بررسی میزان مشابهت آدرس ها و محاسبه فاصله آنها نسبت به
همارائه شده است.در این خزنده ،مجموعه مفاهیم مرتبط شامل آدرس اسناد مرتبط با موضوع است
که پس از دریافت کلمات کلیدی از کاربر ،با استفاده از روش فراجستجو بدست میآیند .در طول
فرآیند خزش ،به ازای هر پیوند بدست آمده ،در صورتی که فاصله آدرس پیوند از آدرس اسناد مرتبط
با موضوع که در مجموعه مفاهیم مرتبط قرار دارند ،کمتر یا مساوی از یک باشد ،آن پیوند به عنوان
پیوند مرتبط در نظر گرفته شده و در صف خزش قرار میگیرد .در این راستا ،برای محاسبه فاصله
پیوند iبا پیوند  ،jاز فرمول 1-2استفاده می شود.
()2-1

dURL(i, j) = (dHost(i, j) +1) * (dPATH(i, j) +1) * (dQUERY(i, j)+1)-1
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در این فرمول ،مقادیر متغیر های  dPATH ،dHostو  dQUERyبه ترتیب برابر با میزان فاصله
نام سایت میزبان ،مسیرو پرسوجودر آدرس دو پیوند  iو  jاست.
اگر نام سایت میزبان پیوند  iبا پیوند jبرابر باشدdHost،برابر با صفر و در غیر این صورت برابر با
 32است .عدد  32به صورت تجربی بدست آمده است .اگرمولفه پرسوجو دو پیوند با هم برابر باشد،
مقدار dQUERYبرابر با صفر و در غیر این صورت برابر با  1است.عدد  1با این دیدگاه انتخاب شده
است که در بیشتر سایتها ،آدرس هایی که تنها در بخش پرس و جو با هم متفاوت هستند ،توسط
یک قالب یکسان ایجاد شده و دارای موضوع یکسان هستند .برای محاسبه فاصله مسیر در آدرس دو
پیوند یعنی dPATHنیز با فرض n>=mاز فرمول  2-2استفاده می شود:
()2-2

)dPATH(i, j) = (k * 2) + (n-m * 4



 :nطول مسیر (تعداد پوشه ها به همراه نام فایل) پیوند i



 :mطول مسیر پیوند j

 :k تعداد مکانهای متفاوت در مسیر دو پیوند( mمکان اول)

 -2-3-3پویایی عمق خزش
همانطور که بیان شد ،یک خزنده متمرکز ،میزان ارتباط پیوندها را با موضوع مورد نظر تخمین
می زند و بر مبنای میزان ارتباط محاسبه شده ،آنها را برای خزش اولویت بندی می کند .به این نوع
خزش ،خزش متمرکز نرم گفته میشود .اما چنانچه میزان ارتباط سند واکشی شده ،از یک مقدار
مشخص پایینتر باشد ،خزندهمتمرکزمیتواند از پیوندهای داخل آن سندصرفنظر کند و در مسیر
جاری از گراف خزش متوقف شود .در اصطالح به این نوع خزش ،خزش متمرکز سخت گفته
میشود].[Che99
بعضی از خزندههایمتمرکزنیز به صورت پویا عمل میکنند.در واقع،خزنده در صورت دستیابی
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به یک سند نامرتبط ،بالفاصله در آن مسیر متوقف نمیشود و از سوی دیگر ،همه مسیرهای موجود را
نیز مورد خزش قرار نمی دهد .در این حالت ،به صورت پیش فرض ،خزنده در هر مسیر از گراف خزش
حداکثر تا عمق  dمی تواند پیش برود و در صورت دستیابی به یک سند مرتبط،پیشروی بیشتری در
مسیر جاری خواهد داشت .این کار به خزنده کمک می کند تا در مسیرهایی که اسناد مرتبط وجود
دارد با عمق بیشتر و در مسیرهایی که تعداد اسناد مرتبط در آنها کم است ،با عمق کمتری (حداکثر
تا عمق  )dبه خزش بپردازد].[Her98,Bat12

 -2-3-4آموزش خزنده متمرکز همزمان با فرآیند خزش
با توجه به وجود سایت های گوناگون با محتوا و ساختار پیوندی متفاوت بر روی وب ،استفاده از
یک مجموعه مفاهیم مرتبط از پیش تعریف شده و یا تابع ارتباطی که بر اساس یک مجموعه آموزش
تعریف شده باشد ،میتواند عملکرد خزنده متمرکز را با مشکل مواجه کند؛ چرا که ممکن است دید
اولیه خزنده از محیط با واقعیت آن متفاوت باشد .اما استفاده از اسناد مرتبط بدست آمده در طول
فرآیند خزش ،میتواند دید خوبی از محیط خزش به خزنده بدهد.
برای مثال،پس از واکشی هر سند یا تعداد مشخصی از اسناد مرتبط ،میتوان آنها رابه عنوان
مجموعه آموزش به تابع ارتباط خزنده دادتا خزنده بر اساس آن دوباره آموزش
ببیند] .[Umb09,Cha02سپس از تابع ارتباط بدست آمده میتوان در ادامه فرآیند خزش استفاده
کرد .بعضی از خزندههای متمرکز نیز ،پیوندهای داخل صف را با کمک تابع ارتباط جدید ،مجددا
اولویت بندی میکنند] .[Agg01,Cha02همچنین میتوان از مفاهیم داخل اسناد مرتبط واکشی شده،
برای بسط موضوع و یا بروز رسانی مفاهیم مرتبط استفاده کرد].[Agg01
آموزش خزنده در طول فرآیند خزش ،هر چند که به بهبود عملکرد خزنده میتواند کمک کند
اما هزینههای زمانی و مکانی ناشی از آن وهمچنین هزینه زمانی اولویت بندی مجدد اسناد ،نیز الزم
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است تا مورد توجه قرار بگیرد.

 -2-3-5استفاده از خزش متمرکز در حوزه وب معنایی
در زمینه استفاده از خزش متمرکز در حوزه وب معنایی نیز ،کارهایی انجام شده است که در
آنهاهدف خزنده متمرکز ،جمعآوری اسناد وب معناییدر مورد یک یا چند موضوع خاص است .برای
این منظور ،موضوع موردنظر در قالب یک آنتولوژی به خزنده داده میشود و سپس با نگاشت بین
آنتولوژی موضوع و آنتولوژی سند و یا محاسبه فاصله بین مفاهیم بر اساس ساختار آنتولوژی ،میزان
ارتباط سند با موضوع محاسبه میشود ].[Mae08,Ehr03
از سوی دیگر خزنده  BioCrawlerمتعلق به موتور جستجوی ] WebOWL[Bat12به جای
خزش موضوعی اسناد وب معنایی ،از ایده پویایی عمق در خزندههای متمرکز ،برای دستیابی به اسناد
وب معنایی استفاده می کند .به عبارت دیگر ،در صورت دستیابی خزنده به یک سندوب معنایی،
خزنده میتواند به خزش در مسیر جاری ادامه دهد .اما اگر به ازای  nسند واکشی شده ،هیچ یک از
آنها معنایی نباشند ،خزنده در مسیر جاری متوقف شده و از مسیر دیگری شروع به خزش میکند.

 -2-3-6استفاده از خزش متمرکز برای پیشبینی نوع اسناد
بعضی از خزندههای وب ،به دنبال جمع آوری نوع خاصی از اسناد مانند عکس ،ویدئو و غیره
هستند .در این حالت ،خزنده باید ضمن تالش برای دستیابی سریعتر به اسناد از نوع مورد نظر ،از
واکشی سایر اسناد جلوگیری کند و هزینه ناشی از واکشی آنها را به حداقل برساند.
برای رسیدن به این هدفمیتوان از ایده خزش متمرکز وب برای پیشبینی نوع محتوایاسناد
قبل از مرحله واکشی استفاده میشود .برای مثال ،مقاله ] [Umb08با انجام آزمایشاتی بر روی انواع
مختلف اسناد وب ،نشان میدهد کهمیتوان از وجود کلمات خاص در مولفه مسیر آدرس پیوند و
همچنین مکان پیوند در سند ،برای تشخیص نوع محتوای پیوند استفاده کرد .برای مثال اگر
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کلمه” ”imageدر مولفه مسیر آدرس یک پیوند وجود داشته باشد و یا پیوند در تگ < >imgقرار
داشته باشد ،میتوان آن را از نوع عکس در نظر گرفت.
در مقاله ] [Umb09نیز ،یک خزنده متمرکز ارائه شده است که در مرحله استخراج پیوند ،نوع
محتوایپیوندها را پیشبینی کرده و به پیوندهای از نوع مورد نظر اولویت باالتری برای خزش می-
دهد.ایده این روش این است که با توجه به پویایی وب و گسترده و متنوع بودن آدرس پیوندها ،نمی-
توان تنها با استفاده از آموزش یک دستهبند قبل از فرآیند خزش ،از آن برای پیشبینی نوع رسانه
پیوندها استفاده کرد .به همین دلیل ،الزم است تا خزنده در طول فرآیند خزش و بر اساس اسناد
مرتبط واکشی شده (اسناد از نوع مورد نظر) ،به تدریج آموزش داده شود .برای این منظور از روشی
مشابه به تولید قوانین همبستگی در طول فرآیند خزش استفاده میشود.
به بیان دقیقتر ،پس از واکشی هر سند اطالعات زیر در مورد آن استخراج میشود )1 :پسوند
فایل )2 ،کلمات موجود درمسیر فایل به صورت مجزا و )3ترکیب نام سایت میزبان و هر کلمه در
مسیر آدرس سند .سپس این اطالعات به همراه نوع واقعی سند ،به صورت مجموعهای از قوانین در
یک پایگاه دانش قرار میگیرند .برای مثال اگر پسوند فایل در آدرس سند برابر با " ".jpgو نوع واقعی
آن برابر " "image/jpegباشد ،آنگاه قانون " ". jpg ⇒ image/jpegبه پایگاه دانش افزوده میشود.
ضریب اطمینان هر قانون نیز در طول فرآیند خزش بروز میشود که از فرمول 3-2برای محاسبه آن
استفاده میشود.
()2-3

𝑥#

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡, sup(𝑥) = #

)𝑏∩𝑎(sup
)𝑎(sup

= )𝑏 ⟶ 𝑎(𝑓𝑛𝑜𝑐

به ازای هر سند واکشی شده ،پیوندهای داخل آن استخراج میشوند و خزنده با کمک قوانین
موجود در پایگاه دانش ،میزان ارتباط هر پیوند را محاسبه میکند .برای محاسبه میزان ارتباط هر
پیوند ،قوانین بر روی پسوند فایل ،کلمات موجود در مسیر فایل و در آخر ترکیب نام سایت میزبان و با
کلمات مسیر فایل در آدرس پیوند ،به ترتیب اعمال می شود و در صورت برقرار بودن یکی از قوانین،
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ضریب اطمینان آن قانون به عنوان میزان ارتباط پیوند درنظر گرفته میشود .اگر میزان ارتباط پیوند
از  0.5بیشتر باشد ،پیوند به عنوان یک پیوند مرتبط (از نوع رسانه مورد نظر) پیشبینی شده و بر
مبنای میزان ارتباطش در صف اولویتبندی میشود .پیوندهای از نوع HTMLنیز در صف قرار می-
گیرند تا خزنده ب ا استفاده از آنها بتواند به اسناد دیگر دست پیدا کند .از سایر پیوند ها نیز صرفنظر
میشود.

 -2-3-7خالصه کارهای گذشته
تاکنون خزندههای متمرکز زیادی در حوزه وب پیادهسازی شدهاند .همانطور که بیان شد،این
خزندهها با استفاده از یک تابع ارتباط و بر پایهی مجموعهای از مفاهیم مرتبط با موضوع مورد نظر،
تشابه متنی (یا معنایی) سند (یا پیوند)را با موضوع بررسیکرده و میزان مرتبط بودن آن را پیشبینی
میکنند .این پیشبینی بر مبنای یک یا چند فرض زیر انجام میشود:
 )1یک سند مرتبط میتواند بهاسناد مرتبط پیوند دهد.
 )2پیوند اشارهکننده به یک سند میتواند توصیفکننده ارتباط آن سند با موضوع باشد.
 )3یک پیوند در صورت داشتن همزادهای مرتبط ،میتواند مرتبط باشد.
 )4اسناد بدست آمده از خروجی موتورهای جستجوی معروف مانند گوگل (روش فراجستجو)،
مرتبطترین اسناد برای موضوع مورد نظر هستند.
 )5موضوع مورد نظر برای خزنده از پیش تعریف شده است.
 )6اسناد مرتبط دارای ویژگی های (محتوا،آدرس ،متن پیرامون ومتن لنگر) مشابه به هم هستند.
در جدول  2-2خالصهای از بعضی کارهای بررسی شده در حوزه خزش متمرکز آورده شده
است که از نظر شیوه تعیین و بسط موضوع ،نوع تشابه ،نوع تابع ارتباط ،ورودیهای تابع ارتباط،
فرضهای در نظر گرفته شده برای محاسبه ارتباط و نوع تمرکز با هم مقایسه شده اند.
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جدول(:)2-2خالصه کارهای گذشته درحوزه خزش متمرکز وب
مرجع

تعیین مفاهیم مرتبط با موضع

تحلیل پیوند

تحلیل سند

-

-

2و6

-

-

1و6

-

1و6
1و6

تعیین موضوع

بسط موضوع

تابع ارتباط

کلمه کلیدی

آنتالوژی

-

-

][Jal11

کلمه کلیدی

آنتالوژی

استنتاج فازی

معنایی

][Zhe08

کلمه کلیدی

آنتالوژی

شبکه عصبی

معنایی

][Mae08

آنتالوژی

-

مبتنی بر آنتالوژی

معنایی

-

][Hat10

کلمه کلیدی

فراجستجو

-

-

فاصله آدرس پیوندها

متنی

][Hat10

کلمه کلیدی

فراجستجو

تشابه کسینوسی

متنی

تشابه کسینوسی

متنی

نرم

][Cha99

فهرست موضوعی

فراجستجو

دسته بند بیز

متنی

-

-

سخت-نرم

][Dil00

اسناد هدف

گراف زمینه

دسته بند بیز

متنی

-

-

نرم

][Pan04

کلمه کلیدی

-

تشابه کسینوسی

متنی

شبکه عصبی

متنی

نرم

-

][Hat10-2

کلمه کلیدی

فراجستجو

تشابه کسینوسی

متنی

تشابه کسینوسی

متنی

سخت

-

-

][Sun08

دانشنامه

-

-

-

مبتنی بر آنتالوژی

معنایی

سخت

-

-

][Li05

کلمه کلیدی

-

-

-

درخت تصمیم

متنی

نرم

-

-

2و5و6

][Cha02

فهرست موضوعی

-

دسته بند بیز

متنی

دسته بند بیز

متنی

سخت

تابع ارتباط

به ازای  Nسند

1و2و5و6

][Agg01

کلمه کلیدی

-

دسته بند بیز

متنی

دسته بند بیز

متنی

نرم

مفاهیم مرتبط

به ازای هرسند

1و2و3و5و6

][Umb09

-

-

-

-

قوانین همبستگی

متنی

نرم

تابع ارتباط

-

2و6

][Xu07

-

-

-

-

قوانین همبستگی

متنی

سخت

-

-

2و5و6

][Yuv06

تشابه

تمرکز

آموزش همزمان

اولویت بندی مجدد

مفروضات

تابع ارتباط

تشابه

مبتنی بر آنتالوژی

معنایی

سخت

-

-

نرم

-

-

نرم

-

-

نرم

-

-

سخت

-

-

2و4و6

-

-

1و2و4و6

-

-

1و5و6

-

-

1و5و6

-

2و5و6
2و4و6
2و6
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 -2-4خالصه فصل
در این فصل ابتدا ،فرآیند خزش وب و معماری کلی خزندههای وب توضیح داده شد .رفتار هر
خزنده برگفته از سیاست انتخاب و بروز رسانی اسناد ،مودبانه بودن و موازی سازی آن در طول فرآیند
خزش است .در بخش دوم ،خزنده های وب معنایی معرفی شدند که هدف آنها جمعآوری اسناد وب
معنایی از س طح وب است .همچنین کارهای مرتبط در این حوزه و چالش های موجود مورد بررسی
قرار گرفت .بخش پایانی نیز به خزنده های متمرکز وب و کارهای مرتبط در این حوزه اختصاص
داشت .یک خزنده متمرکز ،به جمع آوری اسناد وب در مورد یک یا چند موضوع خاص میپردازد.
)Formatted: Font: +Body (Calibri
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فصل  -3روش پیشنهادی
در این فصل ،یک خزنده متمرکز وب پیشنهاد شده است کهبه جای خزش موضوعی اسناد ،با
تحلیل پیوندهای داخالسناد ،HTMLتالش میکند تا دسترسی سریعتری به اسناد وب معنایی احاطه
شده توسط اسناد HTMLداشته باشد .برای این منظور از دو تابع ارتباط برای پیشبینی نوع پیوندها
استفاده شده است .سپس بر مبنای خزنده متمرکز پیشنهادی،دوچارچوب برای خزش وب
معناییارائهشده است.
در ادامه ،بخش های مختلف خزنده متمرکز پیشنهادی شرح داده می شود .در بخشپایانی نیز
به توصیف چارچوبهای پیشنهادی برای خزش وب معنایی پرداخته میشود.

 -3-1خزنده متمرکز  HTMLبا هدف دستیابی به اسناد وب معنایی
خزنده متمرکز پیشنهادی وظیفه دارد تا اسناد وب معنایی احاطه شده توسط اسناد  HTMLرا
از سطح وب جمعآوری کند .از این رو ،خزنده در بین پیوندهای استخراج شده از اسناد  HTMLبه
دنبال پیوندهای اشاره کننده به اسناد وب معنایی میگردد (پیوند های مرتبط) تا آنها را زودتر از
پیوندهای دیگر مورد واکشی قرار داده و بدین ترتیب دستیابی سریعتری به اسناد وب معنایی داشته
باشد.
در اینجا،اسناد وب را به چهار دسته تقسیم میکنیم و به هر دسته یک برچسب اختصاص می-
دهیم.


اسناد  :)R( RDFاسناد وب معنایی .از آنجایی که اسنادوب معنایی از مدل دادهیRDF

استفاده میکنند ،در اینجا به اختصار آنها رااسناد RDFمینامیم.


اسناد HTMLوالد  :)HR( RDFاسناد  HTMLکه شامل پیوندهایی به اسناد RDF

هستند.در اینجا به اختصار این اسناد را اسناد والدRDFمینامیم.
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 اسناد  :)H(HTMLسایر اسناد .HTML
 سایر اسناد (.)N
در شکل  ، 1-3یک نمونه فرضی از گراف وب نشان داده شده است .در سمت راست شکل ،نوع
محتوای واقعی هر سند (گره) و در سمت چپ شکل ،برچسب هر سند مشخص شده است.

شکل ( :)1-3دسته بندی اسناد وب از دیدگاه خزنده متمرکز پیشنهادی

وقتی یک سند  HTMLتجزیه1شده و پیوندهای داخل آن استخراج میشود ،خزنده متمرکز
باید پیشبینی کند که هر پیوند به چه نوع سندی اشاره میکند (تعیین برچسب پیوند) .سپس خزنده
بر اساس برچسب پیشبینی شده برای هر پیوند ،در مورد آن تصمیمگیری میکند.
در صورت درست بودن پیشبینی درباره پیوندهای والد  RDFو دادن اولویت باالتر به آنها
نسبت به سایر پیوندهای  ،HTMLخزنده متمرکز میتواند دستیابی سریعتری به این اسناد و در
نتیجه به پیوندهای  RDFداخل آنها داشته باشد .همچنین ،در صورت درست بودن پیشبینیها در
مورد پیوندهای اشارهکننده به اسناد  RDFو تشخیص آنها قبل از مرحله واکشی ،خزنده میتواند با
دادن اولویت باالتر به آنها نسبت به سایر پیوندها ،آنها را زودتر از سایر اسناد مورد واکشی قرار دهد .در
صورت شناسایی صحیح اسناد غیر معنایی قبل از مرحله واکشی نیز ،خزنده میتواند از واکشی آنها
1Parse
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جلوگیری کرده و بدین ترتیب حجم واکشی اسناد غیر معنایی را کاهش دهد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که خزنده متمرکز پیشنهادی ،پس از دستیابی
به اسناد وب معنایی ،آنها را مورد خزش قرار نمیدهد و پیوند های داخل آنها را دنبال نمیکند .چرا
که هدف خزنده تنها کشف اسناد وب معنایی احاطه شده توسط اسناد  HTMLاست .به عبارت دیگر
هدف خزنده پیشنهادی دستیابی سریعتر به اسناد  RDFای است که در شکل  1-3دور آنها با رنگ
قرمز برجسته شده است.
همانطور که در بخش  3-2بیان شد ،طراحی هر خزنده متمرکز شامل دو مرحله اصلی است:
 )1تعیین مجموعه مفاهیم مرتبط که به صورت} C={c1,c2,c3,…,cnنمایش داده میشود و
هر  ciنماینده یک مفهوم مرتبط است.
 )2تعیین تابع ارتباط که به صورت)Relevancy(∏,Cنمایش داده میشود و در آن،∏،
مجموعه اطالعات جمعآوری شده در مورد یک سند یا پیوند و  ،Cمجموعه مفاهیم مرتبط است.
با توجه به اهداف بیانشده برای خزنده متمرکز پیشنهادی ،فضای مسئله را به دو بخش تقسیم
میکنیم:
 )1شناسایی پیوندهایRDF

 )2شناسایی پیوندهای والد .RDF
از آنجا که شیوهی انتخاب مفاهیم مرتبط و تابع ارتباط برای هر یک از این بخشها متفاوت است ،در
ادامه ،راهحل پیشنهادی برای هر بخش رابه صورت جداگانه شرح خواهیم داد.
 -3-1-1تابع ارتباط برای شناسایی پیوندهای RDF

در این بخش یک تابع ارتباط پیشنهاد داده میشود که بر اساس اطالعات موجود در مورد یک
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پیوند ،پیشبینی میکند که آن پیونداز نوع  RDFهست یا خیر.
برای تشخیص RDFبودن یک پیوند میتوان از پسوند فایل موجود در آدرس پیوند مانند ””.rdf
و یا ” ”.owlاستفاده کرد .اما پسوند فایل در آدرس بسیاری از پیوندها مشخص نیست .همچنین
اسنادی با انواع محتوای مختلف وجود دارند که دارای پسوند فایل یکسان هستند.
همانطور که در بخش  6-3-2بیان شد ،مقاله ] [Umb09یک تابع ارتباط مبتنی بر قوانین
همبستگی برای پیشبینی نوع پیوندها ارائه داده است که در آن عالوه بر پسوند فایل،از کلمات موجود
در مولفه مسیر و نام سایت میزبان در آدرس پیوندها ،برای پیشبینی نوع آنها استفاده میشود.در این
تابع ارتباط ،کلمات موجود در بخش آدرس هر پیوند با کلمات موجود در پیوندهای مرتبط(پیوندهای
از نوع مورد نظر) که در طول فرآیند خزش بدست آمده اند ،با هم مقایسه شده و بر مبنای آن نوع
پیوندها پیشبینی میشود.
همچنین ،در بعضی از خزندههای متمرکز موضوعی ] ،[Hat10,Bat09به ازای هر پیوند
استخراج شده از اسناد ،متن لنگر و متن پیرامون پیوند بررسی میشود و در صورتی که شامل کلماتی
در مورد موضوع موردنظر باشد ،خزنده ،پیوند را مرتبط با موضوع در نظر گرفته و به آن اولویت باالتری
برای خزش میدهد.
این در حالی است کهآدرس ،متن لنگر و متن پیرامون پیوندهای RDFمیتواند شامل هر
مفهومی باشد و این مفاهیم با پیوندهای دیگر اشتراکات زیادی دارند .بنابراین تنها به علت آنکه
مجموعه ای از کلماتدر متن لنگر ،متن پیرامون و یا آدرس یک پیوند  RDFوجود دارد ،نمیتوان آنها
را به عنوان مفاهیم مرتبط در نظر گرفت.
اما در گرامر اسناد  ،HTMLپیوندها در تگهای مختلفی مانند” ”link” ،”anchorو غیره قرار
میگیرند .هر تگ پیوند ،شامل مجموعه ای از صفات و مقادیر آنها است .برخی از این صفات عبارتند از:
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نوع محتوای پیوند ،عنوان پیوند و متن لنگر 1.معموال کاربران زمانی که میخواهند در یک سند
 ،HTMLیک پیوند از نوع  RDFرا قرار دهند ،در متن پیرامون ،متن لنگر ،صفت نوع محتوا یا صفت
عنوان پیوند ،به نوع محتوای آن اشاره میکنند.
در ادامه ،با توجه به مطالب بیان شده ،تابع ارتباط RelevancyRرا برای شناسایی اسناد
RDFمعرفی میکنیم .این تابعبه فرم ریاضی ) label=RelevancyHR(∏L, CHRنمایش داده میشود.
 ، ∏Lشامل مقدار صفت نوع محتوا ،مقدار صفت عنوان ،متن لنگر ،متن پیرامون ،مولفه مسیر و پسوند
فایل برای پیوند  CR، Lبرابر با مجموعه مفاهیم مرتبط و  ،labelبرچسب پیشبینی شده برای پیوند L

است که برابر با یکی از مقادیر H،Rو یا Nخواهد بود.
مجموعه مفاهیم مرتبط  ،CRشامل انواع محتوای خاص اسناد وب معنایی مانند ''text/n3

( ،)SRDFContentTypeمفاهیم خاص اسناد وب معنایی مانند  )SRDFConcept(triple ،foaf ،rdfوپسوندهای
فایل خاص اسنادوب معنایی مانند ' )SRDFExtension('.owlاست .مجموعه CRرا میتوان به فرم ریاضی
نمایش داد:
CR = SRDFContentType∪ SRdfConcept ∪ SRdfExtension

تابع ارتباط  RelevancyRبا استفاده از این مفاهیم و به کارگیری مجموعهای از قوانین (11
قانون) RDF ،بودن یک پیوند را تشخیص میدهد .قوانین پیشنهادی به تفکیک نوع عملکرد ،در سه
دسته قرار میگیرند (برچسب هر قانون در مقابل آن نوشته شده است):
 تطبیق پسوند فایل پیوند ( )ex1با یکی از پسوندهای خاص اسنادوب معنایی
 تطبیق صفت نوع محتوا ( ،)ty1صفت عنوان ( ،)ti1متن لنگر ( )an1و یا متن پیرامون
( )co1پیوند با یکی از انواع محتوای اسناد وب معنایی

Text
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 وجود حداقل یک مفهوم از مفاهیم خاص وب معناییدر صفت نوع محتوا ( ،)ty2صفت
عنوان ( ،)ti2متن لنگر ( ،)an2متن پیرامون( )co2و یا بخش مسیر ( )pa2در آدرس پیوند.
در صورت برقرار بودن یکی از این قوانین ،خزنده پیوند را از نوع  RDFپیشبینی کرده وبرچسب Rرا
به آن اختصاص میدهد.اما از میان پیوندهایی که از نوع  RDFپیش بینی نمیشوند ،پیوندهایی که
دارای پسوند فایل خاص اسناد  HTMLهستند و یا پسوند فایل ندارند ،در دسته پیوندهای HTML

قرار میگیرند و برچسب  Hبه آنها داده میشود .به پیوند های باقی مانده نیز برچسب  Nتعلق می-
گیرد.
 -3-1-2تابع ارتباط برای پیشبینی پیوندهای HTMLوالد RDF

خزندهمتمرکز پیشنهادی ،در صورتی که شناساییخوبیازاسنادHTMLوالدRDFداشتهباشدمی-
توانددسترسیسریعتریبهپیوندهایRDFپیداکند؛ چرا که برای رسیدن به پیوندهای RDFالزم است تا
خزنده اسناد شامل آنها را قبال واکشی کرده باشد.
در متن لنگر و متن پیرامون پیوند های والد  ،RDFکلمات خاصی برای شناسایی آنها وجود
ندارد.همچنین ،کلمات موجود در این بخش ها با پیوند های غیر والد  RDFاشتراکات زیادی دارند.
دلیل آن هم این است که پیوندهای والد  RDFمیتوانند در مورد هر موضوعی و در نتیجه شامل هر
کلمهای باشند.
اما نتایج حاصل از بررسی چند سایت نمونه نشان می دهد که آدرس پیوندهای والد  RDFدر
یک سایت یا دامنه،در بخش مسیر شان (نام پوشهها) تقریبا مشابه به هم هستند .این مشابهت زمانی
قابل استفا ده است که کلمات استخراج شده از آدرس یک پیوند ،در کنار هم و با در نظر گرفتن
ساختار آن (یعنی نام سایت میزبان ،مولفه مسیر و مولفه پرس و جو) مورد بررسی قرار گیرد(.به
عبارت دیگر از نظر حوزه پردازش زبان طبیعی ،به جای بررسی جداگانه هر کلمه ،مجموعهای از
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کلمات متوالی ( nگرم ها) در آدرس پیوندها در نظر گرفته شود).
بنابراین با این فرض که آدرس پیوندهای والد  RDFدر یک دامنه تقریبا مشابه به هم هستند،
نیاز به یک تابع ارتباط داریم که میزان مشابهت آدرسها را تعیین کند.
همانطور که در بخش  3-3-2بیان شد ،در مقاله] ،[Hat10یک تابع ارتباط برای محاسبه
مشابهت آدرسها بر اساس ساختار آنها ارائه شده است .اما تابع ارتباط معرفیشده ،بر اساس دیدگاه
خزش متمرکز موضوعی است.همچنین آدرس اسناد مرتبط با موضوع ،باید قبل از شروع فرآیند خزش
به خزنده داده شود که این امر باعث ایجاد محدودیت برای خزنده میشود.
در ادامه ،با ایده مشابه به تابع ارتباط معرفی شده در مقاله] ،[Hat10تابع ارتباط RelevancyHR

را برای بررسی شباهت آدرسها و پیشبینی والد  RDFبودن یک پیوند ،پیشنهاد میدهیم .تابع
ارتباط RelevancyHRفرم ریاضی زیر نمایش داده میشود:
))label=RelevancyHR(∏L, CHR(t

 ،∏Lشامل نام سایت میزبان ،مولفه مسیرو مولفه پرسوجو در آدرس پیوند CHR(t) ،Lبرابر با مجموعه
مفاهیم مرتبط در لحظه  tو  labelنیز برابر با برچسب پیشبینی شده برای پیوند  Lاست.
در اینجا ،مجموعه مفاهیم مرتبط که با ) CHR(tنمایش داده میشود ،شامل نام سایت میزبان
( )Hjو مولفه مسیر ( )Pjدر آدرس اسناد والد RDFای است که تا لحظه  tتوسط خزنده شناسایی
شدهاند .به عبارت دیگر ،یادگیری مفاهیم مرتبط در مورد اسناد والد  ،RDFهمزمان با فرآیند خزش
انجام میشود ،بدین ترتیب که در مرحله واکشی ،به ازای هر سند RDFبدست آمده ،سند والد آن به
عنوان یک سند والد  RDFدر نظر گرفته میشود ومفاهیم موجود در آدرس آن بهمجموعه)CHR(t

افزوده میشود.
از سوی دیگر ،در مرحله استخراج پیوند ،زمانی که پیوند  Lاز یک سند  HTMLاستخراج شود،
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آدرس آن با آدرس اسناد والد  RDFموجود در مجموعه) CHR(tمقایسه میشود و در صورت وجود
مشابهت با یکی از آنها ،پیوند Lبه عنوان والد RDFپیشبینی شده و به آن برچسب ' 'HRداده می-
شود .روش تعیین مشابهت پیوند ها در ادامه توضیح داده شده است.
فرض کنید که می خواهیم مشابهت دو آدرس پیوند iبا آدرس پیوند  jرا بررسی می کنیم .برای
این منظور ،هر یک از بخشهای مسیر و نام سایت میزبان در آدرساین پیوندها ،به صورت دو بدو با هم
مقایسه میشوند .برای مثال وضعیت بخشمسیر ()sPathبه صورت زیر تعریف میشود:


(=) :اگر  Pi=Pj,Pi!=nullو Pj!=null



( :)#اگر  PFi!=PFj,Pi!=nullو Pj!=null



( :)nاگر  Pi=nullو Pj=null



( :)#nاگر  Pi!=nullو ،Pj=nullیا  Pi=nullو Pj!=null

وضعیت نام سایتهای میزبان نیز به همین شکل تعیینمیشود ( .)sHostهمچنین ،اگر بخش
PFدر دو پیوند  iو  jبا هم متفاوت باشد ( sPathبرابر با ' '#باشد) ،در این صورت مقادیر متغیرهای،n
 k ،mو  xبه صورت زیر محاسبه میشود:


 :nطول مسیر در آدرس پیوند i



 :mطول مسیر در آدرسپیوند j

 :k تعداد مکانهای متفاوت در مسیر آدرس دو پیوند ،به ازای  mمکان اول (با فرض )n≥m
 :x مکان آخرین اختالف در مسیر آدرس دو پیوند
سپس،بر مبنای قوانین زیر ،در مورد مشابه بودن پیوند ها تصمیمگیری میشود .این قوانین بر اساس
رفتار احتمالی طراحان سایت و منتشرکنندگان اسناد  RDFقابل توجیه است.
 :)r1( اگر دو پیوند  iو  jمتعلق به یک سایت میزبان باشند ( sHostبرابر با '=' باشد) اما
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مولفه مسیر آنها متفاوت باشد ( sPathبرابر با ' '#باشد) ،در صورتی این دو پیوند ،مشابه در
نظر گرفته میشوند که تنها در آخرین مکان در بخش  PFبا هم متفاوت باشند،
یعنی k=1 ،n=m ،n>1و.x=n-1
برای مثال ،فرض کنید یک سایت ،اطالعات مربوط به اعضای خود را در قالب فایلهای
 RDFتولید کرده است .معموال فایل  RDFمربوط به هر عضو در صفحه شخصی همان
عضوقرار داده میشود .فهرست اعضا نیز در فهرستاعضای سایت قرار دارد (برای مثال
 .)membersبنابراین از نظر ساختار سلسله مراتبی آدرس صفحات شخصی اعضا تنها در
آخرین مکان در مولفه مسیر با هم تفاوت دارد .برای مثال:
= http://example.com/members/member1/آدرس 1
= http://example.com/members/member2/آدرس 2
اگر خزنده به صفحه شخصی عضو ( 1آدرس  )1مراجعه کند ،از آنجایی که در این صفحه
یک فایل  RDFقرار دارد ،خزنده آن صفحه را به عنوان سند والد  RDFدر نظر میگیرد.
حال در صورت برخورد با پیوندی با آدرس  ،2به دلیل مشابهت آدرس  2با آدرس ،1
خزنده میتواند آن پیوند را از نوع والد  RDFپیشبینی کند.
شرط n>1به این دلیل در نظر گرفته شده است که اگر  nبرابر با یک باشد ،آنگاه بخش
مسیر برابر با نام فایل و یا نام یکی پوشههای اصلی سایت است .برای مثال دو آدرس
 http://example.com/members/و http://example.com/news/را در نظر بگیرید .با
وجود اینکه مکان آخر در مسیر دو آدرس با هم متفاوت است ،اما مسیر فایل آنها با هم
مشابه نیست؛ بنابراین نمیتوان این دو پیوند را مشابه در نظر گرفت.
 :)r2( اگر بخش سایت میزبان و مسیر دو پیوند  iو jبا هم یکسان باشد ( sHostبرابر با '=' و
 sPathبرابر با '='باشد) ،آنگاه دو پیوند مشابه در نظر گرفته میشوند.
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 بنابراین خزنده میتواند،در این حالت اختالف دو پیوند تنها در بخش پرسوجوی آنها است
 آنها را مشابه در نظر،در صورت یکسان بودن بخش سایت میزبان و مولفه مسیر دو پیوند
.بگیرد

 تابع ارتباط نهایی-3-1-3
 ترکیبی از توابع ارتباط پیشنهادی در دو بخش قبلی است که به فرم ریاضی،تابع ارتباط نهایی
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 خروجی تابع نیز. توسط خزنده واکشی شدهاندt ای است که تا لحظهRDF درباره آدرس اسناد والد
.)priority( برابر با اولویت پیوند برای خزش است
 یک پیوند،L  پیشبینی میکند که پیوند،RelevancyR ابتدا خزنده با استفاده از تابع ارتباط
، پیشبینی شودHTML  نباشد ولی از نوعRDF  در صورتی که پیوند از نوع. هست یا خیرRDF
بودن یا نبودن پیوندRDF  والد،RelevancyHR خزنده با انجام تحلیل بیشتر و با استفاده از تابع ارتباط
خواهد بود کهN  وH ،HR ،R  برچسب پیوند شامل یکی از مقادیر، در نهایت. را پیشبینی میکندL
 شبه کد تابع ارتباط پیشنهادی در. به پیوند تعلق میگیرد-1  و2،3 ،1 اولویت،بر اساس آن به ترتیب
. نمایش داده شده است2-3 شکل
1: fFunction Relevancy ( ∏L , CR , CHR(t) )
2: {
3:
label=RelevancyR ( ∏L , CR )
4:
if label is H
5:
label=RelevancyHR ( ∏L , CHR(t) )
6:
if label is R
7:
priority=1
8:
else if label is HR
9:
priority=2
10:
else if label is H
11:
priority=3
12:
else
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ِ
priority=-1
return priority
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14:
} 15:

شکل ( :)3-2شبه کد تابع ارتباط برای خزنده متمرکز پیشنهادی

 -3-1-4الگوریتم خزش متمرکز
شکل 3-3معماری خزنده متمرکز پیشنهادی را نشان میدهد .مجموعه مفاهیم مرتبط شامل
مجموعه های  CRو ) CHR(tاست .مجموعه ) CHR(tدر ابتدا خالی است و در طول فرآیند خزش ،به
تدریج ،آدرس اسناد والد RDFبه آن افزوده میشود.
برای شروع فرآیند خزش ،چند آدرس  HTMLبه عنوان پیوندهای شروع در صف خزنده قرار
داده می شود .سپس در هر چرخه از فرآیند خزش ،خزنده متمرکز یک پیوند را از صف بر میدارد (به
ترتیب اولویت) و آن را مورد پردازش قرار میدهد.برای این منظور،ابتدا درخواست واکشی سند به
سایت میزبان آن ارسال میشود.سپس در صورت موفق بودن وضعیت واکشی،در صورتی که فیلد نوع
محتوای سند برابر با یکی از انواع خاص اسناد وب معنایی یا اسناد  HTMLباشد و یا برچسب سند از
نوع  Rباشد ،خزنده محتوای سند را واکشی میکند و در غیر این صورت از آن صرفنظر میکند
(صافی واکشی).
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شکل ( :)3-3معماری خزنده متمرکز پیشنهادی

] :Commented [m6این با شکلش در یک صفحه باشند

بعد از مرحله واکشی ،نوع محتوای واقعی سند تعیین میشود.در این حالت ،خزنده متمرکز با
یکی از سه وضعیت زیر روبرو میشود:
 )1اگر سند واکشی شده از نوع  HTMLیا  RDFنباشد ،از آن صرف نظر میشود.
 )2اگر سند واکشی شدهاز نوعRDFباشد ،خزنده آن سند را در مخزن اسناد  RDFذخیره می
کند .همچنین ،آدرس سند والد آننیز به مجموعه مفاهیم مرتبط ) CHR(tافزوده میشود
(بخش یادگیری).
 )3اگر سند واکشی شده از نوع HTMLباشد ،سند تجزیه میشود و پیوندهای داخل آن
استخراج میشود سپس هر پیوند مورد تحلیل قرار می گیرد .مراحل تحلیل پیوند به
صورت زیر است:
 .1اگر پیوند دارای پسوند فایل غیر معنایی شناخته شده مانند ' '.txt' ،'.pdf' ،'.jpgو
غیره باشد ،از آن صرف نظر میشود (صافی پیوند اول).
 .2در صورتی که پیوند از صافی عبور کند ،با استفاده از اطالعات جمعآوری شده در
مورد آن ( ،)∏Lمجموعه مفاهیم مرتبط ( CRو ) )CHR(tو بر مبنای تابع ارتباط
معرفیشده در بخش  ،3-1-3برچسب پیوند پیشبینی شده و اولویت آن برای
خزش تعیین میشود.
 .3اگر پیوند از نوع  Nپیشبینی شده باشد از آن صرف نظر میشود (صافی پیوند دوم).

 -3-2چارچوبهایپیشنهادی برای خزش وب معنایی
همانطور که در بخش  2-2-2بیان شد ،با توجه به عدم اتصال کافی بین اسناد وب معنایی و
احاطه شدن آنها توسط اسناد  ،HTMLیک خزنده وب معنایی در صورتی که بخواهد یک پوشش
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حداکثری از اسناد وب معنایی داشته باشد ،الزم است تا در کنار اسناد وب معنایی ،اسناد  HTMLرا
نیز مورد خزش قرار دهد .اما از آنجایی که هدف خزندههای وب معنایی ،خزش اسناد وب معنایی
است ،خزنده باید سعی کند ضمن دستیابی سریعتر به اسناد وب معنایی ،حجم واکشی اسناد غیر-
معنایی را نیز کاهش دهد .در ادامه ،برای رسیدن به این اهداف دو راهحل پیشنهاد داده میشود.
اولین راهحل پیشنهادی این است که به جای خزش اسناد  HTMLتوسط خزنده وب معنایی،
میتوان از خزنده متمرکز HTMLپیشنهادی در بخش  1-3در کنار خزنده وب معنایی استفاده شود؛
به گونهای که این دو خزنده با هم تبادل پیوند داشته باشند .به بیان بهتر ،خزندهوب معنایی تنها
اسناد وب معنایی را خزش میکند و در صورت برخورد با یک سند ،HTMLپس از استخراج پیوندهای
داخلسند ،آنها را در اختیار خزنده متمرکز  HTMLقرار دهد .خزنده HTMLنیز در هنگام برخورد با
یک سندوب معنایی ،پیوند های استخراج شده از آن را در اختیار خزنده وب معنایی قرار میدهد .در
واقع دو خزنده نقش جمع آوری کننده  seedرا برای هم ایفا میکنند .چارچوب خزش پیشنهادی
برای این راهحل در شکل  4-3نشان داده شده است .در این چارچوب منظور از خزنده  RDFیک
خزنده وب معنایی است که تنها اسناد وب معنایی را مورد خزش قرار می دهد.
اگر تبادل پیوند بین دو خزنده خارج از فرآیند خزش و به صورت دستی انجام شود ،چارچوب
پیشنهادی مشابه به چارچوب خزش در موتور جستجوی  Swoogleاست] ،[Din06با این تفاوت که
خزنده  HTMLدر چارچوب پیشنهادی ،یک خزنده متمرکز است که تالش میکند با اولویت بندی
پیوندهای  ،HTMLدستیابی سریع تری به اسناد وب معنایی احاطه شده توسط آنها داشته باشد و
درنتیجه آنها را سریعتر در اختیار خزنده  RDFقرار دهد .همچنین ،خزنده  RDFدر چارچوب
پیشنهادی ،بر خالف خزنده  RDFدر چارچوب خزش  ،Swoogleاسناد  HTMLرا خزش نمیکند
بلکه آنها را در اختیار خزنده متمرکز  HTMLقرار می دهد.
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شکل ( :)3-4چارچوب پیشنهادی خزش برای وب معنایی شامل یک خزنده  RDFو یک خزنده

متمرکز HTML

اما در چارچوب پیشنهادی ،تبادل دستی پیوندها موجب تاخیر در پیشرفت فرآیند خزش نیز
میشود .از این رو ،برای انجام خودکار تبادل پیوند بین دو خزنده  RDFو  ،HTMLمیتوان دو خزنده
را به صورت یک خزنده در نظر گرفت .در واقع در این حالت خزنده وب معنایی تبدیل به یک خزنده
وب معنایی متمرکز میشود.
بنابراین ،راه حل پیشنهادی دوم این است که توابع ارتباط معرفی شده در بخشهای  1-1-3و
 3-1-2به عنوان دانش پیش زمینه به یک خزنده وب معنایی استفاده شود تا خزنده با کمک آن بتواند
پیوندها را تحلیل کرده و نوع آنها را قبل از مرحله واکشی پیشبینی کند .در واقع در این حالت خزنده
وب معنایی تبدیل به یک خزنده وب معنایی متمرکز میشود که با دادن اولویت باالتر به پیوندهای
پیشبینی شده از نوع  RDFو HTMLوالد  ،RDFمیتواند دسترسی سریعتری به اسناد  RDFداشته
باشد و با عدم واکشی پیوندهایی که از نوع غیر معنایی پیشبینی میشوند ،میتواند حجم واکشی
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اسناد غیر معنایی را کاهش دهد.
الگوریتم خزشبرای این خزنده مشابه به خزنده متمرکز پیشنهادی است با این تفاوت که عالوه
بر اسناد  ،HTMLاسناد  RDFنیز مورد خزش قرار میگیرند .بنابراین پیوندهای شروع میتوانند از نوع
RDFو HTMLباشند .در مرحله واکشی نیز ،اگر سند از نوع  RDFباشد ،ابتدا آدرس سند والد آن به
بخش یادگیری داده میشود .سپس سند تجزیه شده و دادههای معنایی بدست آمده از آن در مخزن
ذخیره میشودURI.های داخل سند نیز استخراج میشوند .اما در بخش تحلیل پیوند ،تنها بر اساس
پسوند فایل در مورد نوع پیوندهای استخراج شده از اسناد  RDFقضاوت میشود .بدین ترتیب که:
 .1اگر پیوند دارای پسوند فایل خاص اسناد وبمعنایی باشد و یا پسوند فایل نداشته باشد از
نوع  Rپیشبینی میشود.
 .2اگر پیوند دارای پسوند فایل خاص اسناد  HTMLباشد ،از نوع  Hپیشبینی میشود.
 .3در غیر این صورت ،پیوند از نوع  Nپیشبینی شده و از آن صرف نظر میشود.
اما یکی از مزیتهای راهحل اول این است که جداسازی خزنده RDFاز خزنده  ،HTMLباعث
میشود تا صف پیوندهای  RDFاز پیوندهای HTMLمجزا باشد .جدا بودن صف پیوندهای  RDFو
 HTMLدر طول فرآیند خزش وب معنایی ،به افزایش انعطافپذیری در پیادهسازی سیستم کمک
میکند.در ادامه به چند مورد اشاره میشود:
 تفاوت در شیوه پیادهسازی صفها :برای مثال ،میتوان صف  RDFرا مبتنی بر  PLDاما
صف  HTMLرا مبتنی بر  URIپیادهسازی کرد.
 تفاوت در معیارهای اولویتبندی :مالکهای اولویت خزش در بین پیوندهای  RDFو
پیوندهای های HTMLمیتواند با هم متفاوت باشد .پیوندهای های HTMLباید بر اساس
میزان توانایی آنها در رسیدن به اسناد وب معنایی ،در صف قرار گرفته و اولویتبندی شوند.
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اما در مورد پیوندهای  ،RDFدر صورت نیاز به اولویتبندی ،این کار میتواند بر اساس
میزان معنایی بودن آنها صورت بگیرد.
 امکان توزیع پویای منابع بین صفها :از آنجایی که هدف خزنده ،جمعآوری اسناد وب-
معنایی است ،میتوان منابع بیشتری را به صف  RDFاختصاص داد ،برای مثال ،تعداد نخ
اجرایی و درحالت توزیع شده تعداد ماشینهای بیشتر ،صف حافظه بزرگتر و غیره.
بر این اساس ،معماری خزنده وبمعنایی متمرکز با دو صف مجزا برای پیوندهای  RDFو
 ،HTMLدر شکل  5-3نشان داده شده است .الگوریتم خزش برای این خزنده ،مانند الگوریتم خزش
در حالت تک صفه است با این تفاوت که پس از مرحله تحلیل پیوند ،پیوندهای با بر چسب  Rدر صف
 RDFو پیوندهای با برچسب  Hو  HRدر صف  HTMLقرار میگیرند.

شکل ( :)3-5معماری خزنده وب معنایی متمرکز با دوصف مجزا برای پیوندهای  RDFو HTML

 -3-3خالصه فصل
در این فصل ،یک خزنده متمرکز HTMLپیشنهاد داده شد که از تحلیل پیوندهای استخراج
شده از اسناد  HTMLبرای دستیابی سریعتر به اسناد وب معنایی استفاده میکند .برای استفاده از
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این خزنده پیشنهادی در فرآیند خزش وب معنایی دو راهکار ارائه شد .در راهکار اول از اسناد جمع-
آوری شده توسط خزنده متمرکز به عنوان  Seedبرای یک خزنده وب معنایی استفاده میشود .در
راهکار دوم توابع ارتباط ارائه شده برای خزنده متمرکز به عنوان دانش پیشزمینه در اختیار یک
خزنده وب معنایی قرار داده میشود.
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فصل  -4پیادهسازی و ارزیابی
 -4-1پیاده سازی
برای پیادهسازی سیستم پیشنهادی ،از کتابخانه متن باز1Crawler4jاستفاده شده
است ،Crawler4j.یک خزنده وباست که به زبان برنامه نویسی  Javaنوشته شده است و امکان موازی-
سازی فرآیند خزش به صورت چند نخی را نیز فراهم میکند .بخشهایی از کد
خزنده،Crawler4jمطابق با نیازهای موردنظر تغییر داده شده است .افزودن بخش تحلیل پیوند ،تغییر
بخشهای صافی واکشی و صافی پیوند،استفاده از پارسر Jena2برای تجزیهاسناد وب معنایی و
استخراج پیوندهای داخل آنها و استفاده از پارسر استنفورد 3برای استخراج کلمات و بررسی وجود
کلمات مرتبط ،از جمله این تغییرات هستند .همچنین ،از کتابخانه تحلیل محتوای

Apache

4Tikaبرای تعیین نوع واقعی اسناد استفاده شده است .فرادادههای مربوط به نتایج خزش نیز،در پایگاه
داده رابطهای MySqlذخیره میشوند.

 -4-2معیارهای ارزیابی
خزندههای متمرکز با کمک توابع ارتباط و بر پایه مجموعهای از قوانین ،نوع (برچسب) پیوند-
هارا پیشبینی میکند که این پیشبینیهامیتواند درست و یا نادرست باشد .یکی از معیار ها برای
ارزیابی پیشبینیهای انجام شده توسط خزندههای متمرکز  ،معیار دقت است که از محاسبه نسبت

1http://code.google.com/p/crawler4j/
2http://www.apache.org/dist/jena/binaries/
3http://nlp.stanford.edu/software/corenlps.html
4http://tika.apache.org/
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تعداد پیشبینیهای درست به تعداد کل پیشبینیهای انجام شده ،بدست می آید .همچنین ،برای
نشان دادن عملکرد خزنده در دسترسی سریعتر به اسناد وب معنایی ،از معیار نرخ دستیابی استفاده
میشود که بیان کننده تعداد اسناد وب معنایی بدستآمده نسبتبه تعداد کل اسناد واکشیشده است.
ا لبته باید توجه داشت که فقط اسنادی در محاسبه این دو معیار در نظر گرفته میشوند که با
موفقیت از سطح وب واکشی شده باشند (یعنی کد وضعیت واکشی آنها برابر با  200باشد) .چون در
صورت عدم امکان واکشی (به دلیل فایل  ،)robot.txtوقوع خطا در مرحله واکشی و تغییر آدرس،
نمیتوان به محتوای سند دسترسی داشت و در نتیجه امکان تشخیص نوع واقعی آن وجود ندارد.
دقت ( )precisionو نرخ دستیابی ( )harvestخزنده به ترتیب با کمک فرمولهای  1-4و 2-4
] :Commented [m7یک ارجاعی باید بدهید که اینها را کسان دیگر
هم با همین تعاریف استفاده کرده اند.

محاسبه میشود.
NLT

()4-1

NLS

= precisioncrawler

NLT

()4-2

N

=  harvest crawler

 :N تعداد اسناد واکشی شده


 :NLتعداد اسنادی که از نوع  Lپیشبینی شدهاند𝐿 ∈ {𝑅, 𝐻𝑅, 𝐻, 𝑁} .

 :NLS تعداد اسنادی کهاز نوع  Lپیشبینی شده و با موفقیت نیز واکشی شدهاند.
 :NLT تعداد اسنادی که به درستی از نوع  Lپیشبینی شده و با موفقیت نیز واکشی شدهاند.
از سوی دیگر به دلیل آنکه توابع ارتباط پیشنهادی برمبنای مجموعهای از قوانین عمل میکنند
الزم است تا هر یک از قوانین نیز به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار بگیرند ] .[Xu07در این راستا ،از
معیارهای درصد اطمینان و درصد پشتیبانی استفاده میشود .درصد اطمینان یک قانون بیان کننده
میزان پیشبینیهای درستی است که با اعمال آن قانون انجام شده است .تعداد پیشبینیهای درست
بر مبنای یک قانون نسبت به کل تعداد پیشبینیهایی که توسط خزنده انجام شده است ،نیز درصد
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پشتیانی قانون را نشان میدهد .درصد اطمینان ( )confidenceو درصد پشتیبانی ( )supportهر قانون
به ترتیب از فرمولهای  3-4و  4-4محاسبه میشود.
× 100

()4-3

NRLT
NRLS

× 100

()4-4

= confidencerule

NRLT
NLT

=  support rule

 :NRLS تعداد اسنادی کهبا اعمال قانون  ،Rاز نوع  Lپیشبینی شده و با موفقیت نیز واکشی
شدهاند.
 :NRLT تعداد اسنادی کهبا اعمال قانون  ،Rبه درستی از نوع  Lپیشبینی شده و با موفقیت
نیز واکشی شدهاند.
 :NLT تعداد اسنادی که به درستی از نوع  Lپیشبینی شده و با موفقیت نیز واکشی شدهاند.
از آنجایی که در مورد یک پیوند قوانین مختلفی قابل اعمال هستند ،درصد اطمینان و پشتیبانی
قوانین ممکن است با هم همپوشانی داشته باشد.

 -4-3ارزیابی خزنده متمرکز پیشنهادی
همانطور که در فصل قبل بیان شد ،در این پایان نامه یک خزنده متمرکز پیشنهاد داده شده
است که از دو تابع ارتباط برای تحلیل پیوندهای استخراج شده از اسناد  HTMLو در نتیجه دستیابی
سریعتر به اسناد وب معنایی احاطه شده توسط اسناد HTMLاستفاده میکند.سپس بر مبنای خزنده
متمرکز پیشنهادی ،دو چارچوب برای خزش وب معنایی ارائه شده است .بنابراین ،موفقیت چارچوب-
های پیشنهادی برای خزش وب معنایی ،به موفقیت دو تابع ارتباط پیشنهادی در خزنده متمرکز
بستگی دارد .از این رو در ادامه این بخش ،عملکرد خزنده متمرکز پیشنهادی مورد ارزیابی عملی قرار
گرفته است.
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 -4-3-1محیط ارزیابی
برای ارزیابی خزنده متمرکز پیشنهادی الزم است تا سایتهایی برای خزش انتخاب شوند که
عالوه بر اسناد  ، HTMLشامل تعداد مناسبی اسناد وب معنایی نیز باشند .پس از بررسی دیتاستهای
منتشر شده بر روی ابر دادههای پیوندی 1،دو  PLDبرای ارزیابی انتخاب شده است که عبارتند از:
] :Commented [m8چرا نگفتید چهار تا .اگر این دو با اندو فرق می
کنند باید بگویید

 .dbtune.org ،openlylocal.comدو  PLDانتخابی دیگر نیز عبارتند از deri.org[Hog11] :و
].rossettiarchive.org[Din06
در انتخاب PLDها سعی شده است تا PLDهایی برای ارزیابی انتخاب شوند که از لحاظ ساختار
گراف اسناد ،ساختار آدرس ها و همچنین نوع محتوا با هم متفاوت باشند .این امر باعث میشود تا
نتایج حاصل از ارزیابی دقیقتر و محدود به چند PLDخاص نباشد .در جدول  1-4آدرس شروع برای
خزش PLDهای انتخابینشان داده شده است.
جدول  PLD :1-4های انتخابی برای ارزیابی خزنده متمرکز پیشنهادی
شماره

PLD

نام

آدرس شروع

PLD

1

dbtune.org

http://dbtune.org/

2

openlylocal.com

http://openlylocal.com/

3

deri.org

http://www.deri.ie/

4

rossettiarchive.org

http://www.rossettiarchive.org/

 -4-3-2خزندههای مورد مقایسه
در آزمایشها پنج خزنده با هم مقایسه شدهاند که از نظر روش پیشبینی نوع پیوندها در مرحله
استخراج پیوند و همچنین انتخاب سند در مرحله واکشی،با هم متفاوت هستند .هدف هر پنج خزنده،
کشف اسناد وب معنایی احاطه شده توسط اسناد  HTMLاست .هیچ یک از خزندهها اسناد وبمعنایی

1http://datahub.io/group/lodcloud
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را مورد خزش قرار نمی دهند.
خزنده  :(FC-R+HR( 1خزنده متمرکز پیشنهادی است که از تابع ارتباط RelevancyR
(معرفی شده در بخش  )1-1-3برای پیشبینی پیوندهای  RDFو از تابع ارتباط RelevancyHR

(معرفی شده در بخش  )2-1-3برای پیشبینی پیوندهای والد  RDFاستفاده میکند.
خزنده :)BC( 2یک خزنده اول-سطح است که سیاست انتخاب آن مشابه به خزندههای وب
معنایی موجود است .این خزنده در مرحله استخراج پیوند ،از پیوند ها با پسوند فایل غیر معنایی
شناخته شده صرف نظر می کند .در مرحله واکشی نیز بر اساس پسوند فایل و فیلد نوع محتوای خاص
اسناد وب معنایی و اسناد  ،HTMLآنها را شناسایی کرده و از سایر اسناد صرف نظر میکند [Hog11,

] .Din06 Cyg11,Ise10,Ore08, Che09 , Hae06هدف از مقایسه این خزنده با خزنده متمرکز
پیشنهادی ،نشان دادن تاثیر تحلیل پیوندهای استخراج شده از اسناد HTMLو اولویت بندی آنها در
میزان دستیابی به اسناد وب معنایی است.
خزنده :)FC-R( 3این خزنده همان خزنده متمرکز پیشنهادی است با این تفاوت که پیوند-
های والد RDFرا پیشبینی نمیکند .مقایسه این خزنده با خزنده متمرکز پیشنهادی،میزان تاثیر
پیشبینی پیوندهای والد RDFرا بر سرعت دستیابی خزنده به اسناد وب معنایی نشان میدهد.
خزنده :)FC-R2( 4همانطور که در بخش  6-3-2بیان شد ،در مقاله ] [Umb09یک تابع
ارتباط ارائه شده است که نوع رسانه پیوندها را بر اساس کلمات داخل آدرس آنها پیشبینی میکند.
خزنده  4از این تابع برای پیشبینی  RDFبودن یک پیوند استفاده میکند .هدف از این ارزیابی،
مقایسه عملکرد و میزان موفقیت تابع ارتباط پیشنهادی  RelevancyRنسبت به تابع ارتباط مقاله
] [Umb09در پیشبینی پیوندهای  RDFاست.
خزنده :)FC-R+HR2( 5خزنده  5از تابع ارتباط RelevancyRبرای پیشبینی  RDFبودن
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یک پیوند و از فرمول مشابهت آدرس پیوندها که در مقاله ] [Hat10ارائه شده است برای پیشبینی
والدهای  RDFاستفاده میکند (توضیحات بیشتر در مورد این تابع ارتباط در بخش  2-3-2بیان شده
است) .هدف از این ارزیابی ،مقایسه عملکرد و میزان موفقیت تابع ارتباط پیشنهادیRelevancyHR

نسبت به تابع ارتباط مقاله] [Hat10در پیشبینی پیوندهای والد RDFاست.
در جدول  2-4سیاست انتخاب پیوند و انتخاب سند برای هر یک از خزندههای مورد مقایسه به
صورت خالصه آورده شده است.
 :CTF صافی واکشی فیلد نوع محتوا در مرحله واکشی
 :EXF صافی واکشی پسوند فایل در مرحله واکشی
 :NF صافی پیوند برای حذف پیوندها با پسوند فایل غیر معنایی شناخته شده ،مانند عکس،
ویدئو و غیره
جدول ( :)4-2خزندههای مورد مقایسه برای ارزیابی خزنده متمرکز پیشنهادی

] :Commented [m9بناشد ترتیب را عوض کنید که دید بهتری بدهد

نام خزنده

نوع خزش

BC

اول سطح

FC-R+HR

(خزنده پیشنهادی)

اول بهترین

سیاست انتخاب پیوند
صافی

پیوندNF

صافی پیوند  -NFتابع ارتباط RelevamcyRبرای
پیشبینی پیوندهای RDFو تابع
ارتباطRelevancyHRبرای پیشبینی پیوندهای والد

سیاست انتخاب سند
صافی واکشی  CTFو
EXF

برچسب  -صافی
واکشی CTF

RDF
FC-R

اول بهترین

صافی پیوند -NFتابع ارتباط RelevamcyRبرای پیش-
بینی پیوندهای RDF

صافی واکشیCTF

FC-R2

اول بهترین

صافی پیوند  -NFتابع ارتباط ] [Umb09برای پیش-
بینی پیوندهای RDF

برچسب  -صافی
واکشیCTF

FC-R+HR2

اول بهترین

صافی پیوند –NFتابعارتباط RelevancyRبرای پیش-
بینی پیوندهای  RDFو تابع ارتباط ] [Hat10برای
پیشبینی پیوندهای والد RDF

برچسب  -صافی
واکشیCTF

 -4-3-3روش ارزیابی
روش ارزیابی بدین صورت است که PLDهای معرفی شده در بخش  ،2-4توسط هر خزنده
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مورد خزش قرار میگیرد و سپس نتایج حاصل از خزش آنها با هم مقایسه میشود .برای بررسی
دقیقتر نتایج حاصل از خزش ،هر  PLDبه صورت جداگانه خزش میشود .همچنین ،با توجه به
نامحدود بودن فضای وب و محدودیت های پهنای باند و شبکه ،برای محدود کردن محیط ارزیابی،
فرضهای زیر در نظر گرفته شده است:
 از هر  PLDحداکثر 2000سند واکشی میشود.
 از هر سند حداکثر  500پیوند برای خزش انتخاب میشود 500(.پیوند اول در صورت
وجود)
 پیوندهای خارج از PLDتنها در صورتی خزش میشوند که والد آنها داخل  PLDباشد.
 هر خزنده با  5نخ اجرا میشود.

 -4-3-4تحلیل نتایج
پس از خزش PLDهای انتخابی توسط پنج خزنده ،برای بدست آوردن آمار کلی از فضای
خزش شده ،گراف خزش پنج خزنده به ازای هر  PLDبا ادغام شده است .جدول  ،3-4نتایج حاصل از
وضعیت واکشی اسناد را در گرافهای خزش ادغام شدهنشان میدهد.
جدول ( :)4-3نتایج حاصل از وضعیت واکشی اسناد در PLDهای خزش شده
تعداد کل

PLD

واکشی موفق

تغییر مسیر

عدم امکان واکشی

خطا در واکشی

اسناد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

7230

1063

%15

5458

%76

25

%1

684

%10

2

7748

6840

%89

197

%3

11

%1

700

%10

3

4080

3448

%85

366

%9

37

%1

229

%6

4

6053

5876

%98

32

%1

5

%1

144

%3

مجموع

25111

17227

%69

6053

%25
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%1

1757

%7

از خزش PLDهای انتخابی ،در مجموع  25111سند منحصر بفرد واکشی شده است که در
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بین آنها 2915 ،سند  RDFو  2812سند HTMLوالد RDFوجود دارد.
جدول ،4-4نتایج بدست آمده از خزش فضای انتخابی توسطدو خزنده BCو خزنده پیشنهادی
()FC-R+HRرا نشان میدهد .پارامترهای تعریف شده در این جدول عبارتند از:
:N تعداد کل اسناد واکشی شده
 :NRDF تعداد اسناد وب معنایی بدست آمده
 :Nop تعداد اسناد واکشی شده مشترک با اسناد واکشی شده توسط خزنده پیشنهادی
 :NRDFop تعداد اسناد واکشی شدهمشترک با اسناد وب معنایی بدست آمده توسط خزنده
پیشنهادی
جدول ( :)4-4آمار حاصل از خزش فضای انتخابی توسط خزنده  BCو خزنده
خزنده

خزنده

FC-R+HR

PLD

N

1

2000

89

FC-R+HR

BC

NRDF

NRDF

Nop

NRDFop

17

378

19

2

2000

726

2

95

2

3

2000

326

2

1440

99

4

2000

975

4

1027

4

مجموع

8000

2116

25

2940

124

میانگین 2000

529

6

735

31

مطابق با جدول  ،3-4در خزنده پیشنهادی ( )FC-R+HRاز مجموع هشت هزار سند واکشی
شده ،حدود  26درصد آنها از نوع وب معنایی هستند .اما خزنده  BCکه سیاست انتخاب اسناد آن
مشابه به خزندههای وب معنایی موجود است ،به تعداد بسیار کمی از اسناد وب معنایی دست پیدا
کرده است .این در حالی است که از بین  2116سند وب معنایی بدست آمده توسط خزنده
پیشنهادی 1782،سند ( 84درصد) داری پسوند فایل و یا فیلد نوع محتوای خاص اسناد وب معنایی
هستند .بنابراین این اسناد نیز میتوانند توسط خزنده  BCشناسایی شوند .اما خزنده پیشنهادی با
پیشبینی این اسناددر مرحله استخراج پیوند و دادن اولویت باالتر به آنها توانسته است دسترسی
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سریعتری به آنها داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که در  ،PLD3اسناد خزش شده توسط خزنده  ،BCدرصد
همپوشانیخوبی (حدود  30درصد) بااسناد وب معنایی بدست آمده توسط خزنده پیشنهادی دارند .با
این وجود،خزنده  BCتنها  2سند وب معنایی را شناسایی کرده است .علت این امر آن است کهاسناد
وب معنایی در  ،PLD3دارای پسوند فایل " ".xmlهستند ومقدار فیلد نوع محتوای آنها برابر با
" "application/xmlاست .به همین دلیل خزنده  BCحتی در صورت دسترسی به این اسناد ،باز هم
آنها را از نوع وب معنایی در نظر نمیگیرد.
در اینجا اگر صافی واکشی در خزنده  BCبه گونهای تنظیم شود که اسناد نوع  XMLنیز از آن
عبور کنند ،مشکل خزنده میتواند برای شناسایی اسناد وب معنایی در PLD3حل شود .اما این
کارموجب افزایش حجم واکشی اسناد غیر معنایی و در نتیجه دستیابی دیرتر به اسناد وب معناییمی-
شود؛ چرا کهدر گراف خزش ادغام شده،از مجموع  25111سند واکشی شده ،حدود  2978سند دارای
پسوند فایل یا فیلد نوع محتوای اسناد  XMLهستند و از میان آنها تنها  326سند ( 10درصد) از نوع
واقعی  RDFهستند.
این در حالی است که خزنده متمرکز پیشنهادی با این مشکل روبرو نمی شود؛ چونخزنده از
بین پیوندهای با پسوند " ".xmlتنها پیوندهایی را انتخاب میکند که از نوع  RDFپیشبینی میشوند
و از سایر آن ها صرفنظر میکند .برای مثال در  ،PLD3مسیر فایل در آدرس بیشتر پیوندهای از نوع
 XMLکه نوع واقعی آنها  RDFاست ،دارای کلمهfoafاست؛ به همین دلیل خزنده پیشنهادی آنها را از
نوع  RDFپیشبینی میکند.
اما روش دیگر برای مقایسه خزش اول-سطح با خزش متمرکز (اول-بهترین) ،بررسی چگونگی
توزیع اسناد واکشی شده در سطوح مختلف گراف خزش است .برای این منظور در جدول  ،5-4تعداد
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اسناد واکشی شده ( )Nو همچنین تعداد اسناد  RDFبدست آمده ( )NRDFدر خزنده متمرکز
پیشنهادی ،خزنده  BCو گراف خزش ادغام شده به ازای  PLD4مورد بررسی قرار گرفته است .خزنده
 ،BCسطح به سطح ،گراف اسناد در PLD4را مورد خزش قرار داده است و تا اسناد موجود در یک
سطح تمام نشده است به سطح بعدی نرفته است .بنابراین خزنده BCدر پایان عمق  ،3فقط به 35
سند وب معنایی دست پیدا خواهد کرد .اما خزنده متمرکز پیشنهادی با پیشروی همزمان در عمق  3و
 4تالش کرده است تا به ازای  2000سند واکشی شده ،به اسناد وب معنایی بیشتری دست پیدا کند.
جدول ( :)4-5تعداد اسناد واکشی شده در سطوع مختلف گراف خزش به ازای
گراف خزش ادغام شده
عمق

N

خزنده

خزنده

BC

NRDF

N

NRDF

PLD4
FC-R+HR
NRDF

N

0

1

0

1

1

0

1

20

0

20

0

20

0

2

133

0

133

0

12

0

3

2043

35

1846

4

989

4

4

2665

1191

0

0

978

971

5

605

1

0

0

0

0

6

508

0

0

0

0

0

7

47

0

0

0

0

0

8

28

0

0

0

0

0

9

3

0

0

0

0

0

مجموع

6053

1227

2000

4

2000

975

جدول 6-4دقت خزنده متمرکز پیشنهادی را در پیشبینی نوع پیوندها به ازای هر  PLDنشان
میدهد .پارامترهای داخل جدول در بخش  2-4توضیح داده شدهاند.
جدول ( :)4-6دقت خزنده متمرکز پیشنهادی به تفکیک نوع پیوندهای پیشبینی شده
R
PLD

1

N

HR

NLS

NLT

دقت

NL

NLS

NLT

دقت

NL

NLS

NLT

دقت

157 375

89

%56.96

278

98

89

%90.82

10

6

5

%83.33

NL
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2

726 726 726

3

%75.35 324 430 437
975 975 982

4
میانگین

%100
%100

%99.54 647 650 860 %56.57 693 1225 1225
182

179

%98.88 177

985

982

451 451 986 %98.88 971

%83.08

66

8

%86.29

5

%62.50
%100
%86.34

بر اساس نتایج بدست آمده در جدول  ،6-4خزنده متمرکز پیشنهادی به طور میانگین دقت
باالیی در پیشبینی اسناد  ،)R( RDFوالد  )HR( RDFو همچنین اسناد غیر معنایی ( )Nدارد .این
پیشبینیهای درست به خزنده کمک میکند تا با دادن اولویت باالتر به اسناد  RDFو والد ،RDF
دسترسی سریعتری به آنها داشته باشد .همچنین خزنده با حذف اسناد غیر معنایی ،تنها در مسیرهایی
خزش می کند که احتمال رسیدن به اسناد وب معنایی در آنها وجود دارد .این امر ،ضمن صرفه جویی
در مصرف منابع ،موجب دسترسی سریعتر خزنده به اسناد وب معنایی نیز میشود.
در شکل  1-4میانگین درصد اطمینان و پشتیبانی قوانین اعمال شده توسط توابع ارتباط
 RelevancyRو  RelevancyHRنشان داده شده است.
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80.89%

پسوند فایل :تطبیق پسوند فایل )(ex1

83.96%

صفت نوع محتوا :تطبیق نوع محتوا ()ty1
34.34%

صفت عنوان :تطبیق نوع محتوا ()ti1
15.33%

متن لنگر :تطبیق نوع محتوا ()an1

100%
75.88%

83.96%

صفت نوع محتوا :وجود کلمات مرتبط ()ty2
3.64%

صفت عنوان :وجود کلمات مرتبط ()ti2

100%
100%

0%
0%

متن پیرامون :وجود کلمات مرتبط ()co2

15.99%

بخش مسیر آدرس :وجود کلمات مرتبط ()pa1

15.52%

اختالف در آخرین مکان در بخش آدرس پیوند ()r1
اختالف در بخش پرس و جوی آدرس پیوند ()r2

100%

0%
0%

متن پیرامون :تطبیق نوع محتوا ()co1

متن لنگر :وجود کلمات مرتبط ()an2

99.88%

66.67%
74.72%
72.45%

100.00%

0%
0%

درصد اطمینان

درصد پشتیبانی

شکل ( :)4-1میانگین درصد پشتیبانی و اطمینان هریک از قوانین در تابع ارتباط خزنده متمرکزپیشنهادی

همه قوانین قابل اعمال در توابع ارتباط پیشنهادی دارای ضریب اطمینان باالی 65درصد
هستند .نکته قابل توجه ،درصد پشتیبانی  r1در تابع ارتباط  RelevancyHRاست که توانسته است
همه پیوند های والد  RDFرا تحت پوشش قرار دهد .این موضوع نشان میدهد که در PLDهای
انتخابی ،اسناد والد  RDFدر یک مسیر یکسان قرار دارند؛ به همین دلیل خزنده متمرکز پیشنهادی
توانسته است با اعمال قانون  r1آنها را به درستی پیشبینی کند.
شکل  2-4نمودار میانگین نرخ دستیابی به اسناد وب معنایی را به ازای PLDهای خزش شده
نشان میدهد .خزنده پیشنهادی در مقایسه با سایر خزندهها ،نرخ دستیابی باالتری به اسناد وبمعنایی
دارد .علت آن هم این است که استفاده از توابع ارتباط پیشنهادی به خزنده کمک میکند تا بتواند
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اسناد غیرمعنایی را سریعتر ،یعنی قبل از مرحله واکشی شناسایی کرده و از آنها صرفنظر کند.
همچنین پیشبینی صحیح نوع محتوای اسناد وب معنایی در مرحله تحلیل پیوند و دادن اولویت باالتر
به آنها ،باعث شده است تا خزنده آنها را سریعتر از اسناد دیگر واکشی کند.

شکل ( :)4-2میانگین نرخ دستیابی به اسناد وب معنایی درپنج خزنده مورد مقایسه برای ارزیابی خزنده متمرکز
پیشنهادی

برای نشان دادن میزان اهمیت تابع ارتباط  ،RelevancyHRنرخ دستیابی خزنده پیشنهادی با
خزنده  FC-Rمقایسه شده است .خزنده متمرکز  FC-Rنسبت به خزنده متمرکز پیشنهادی ،به دلیل
عدم پیش بینی والدهای  RDFنرخ دستیابی پایینتری به اسناد وب معنایی دارد.
برای ارزیابی میزان موفقیت تابع ارتباط پیشنهادیRelevancyHRدر پیشبینی پیوندهای
والد ،RDFخزنده پیشنهادی با خزنده  FC-R+HR2مقایسه شده است (خزنده  FC-R+HR2از تابع
ارتباط مقاله] [Hat10برای پیشبینی والدهای  RDFاستفاده میکند).اما نرخ دستیابی به اسناد وب-
معنایی در خزنده  FC-R+HR2مشابه به نرخ دستیابی در خزنده  FC-Rاست .چون خزنده FC-

 R+HR2هیچ از یک پیوندهای والد  RDFرا پیشبینی نکرده است .علت این موضوع در ادامه توضیح
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داده شده است.
همانطور که در بخش  2-3-2بیان شد ،بر اساس تابع ارتباط در مقاله ] ،[Hat10دو پیوند در
صورتی مشابه در نظر گرفته میشوند که فاصله آنها ( )dURLکمتر یا مساوی یک باشد .این حالت در
صورتی اتفاق می افتد کهآدرس دو پیوند تنها در بخش پرسوجو با هم متفاوت باشد .اما هیچ یک از
پیوندهای والد  RDFدر PLDهای انتخابی دارای چنین شرطی نیستند .این موضوع در شکل  1-4نیز
نشان داده شده استکه در آن درصد پشتیبانی قانون ( )r2برای تابع ارتباط  RelevancyHRبرابر با
صفر است؛ چون قانون  r2نیز دقیقا همین شرط را برای مشابه بودن دو پیوند بیان میکند.
از سوی دیگر ،برای ارزیابی میزان موفقیت تابع ارتباط پیشنهادیRelevancyRدر پیشبینی
پیوندهای ،RDFخزنده متمرکز پیشنهادی با خزنده  FC-R2مقایسه شده است .خزنده  FC-R2از تابع
ارتباط معرفی شده در مقاله ][Umb09برای پیشبینی  RDFبودن یک پیوند استفاده میکند .اما
خزنده  FC-R2نتوانسته است هیچ یک از پیوندهای نوع  RDFرا در مرحله استخراج پیوند پیشبینی
کند .این موضوع ناشی از دو دلیل زیر این است:
 .1در خزنده  FC-R2به ازای هر سند  RDFکه در مرحله واکشی بدست می آید ،مجموعه ای
از قوانین بر مبنای آدرس سند به پایگاه دانش خزنده افزوده میشود .اما تا قبل از اینکه
یک سند RDFتوسط خزنده واکشی شود ،پایگاه دانش خزنده دارای هیچ قانونی
نیست؛بنابراین خزنده مانند خزنده اول-سطح (خزنده  )BCعمل میکند و در نتیجه
دستیابی بسیار کندی به اسناد  RDFدارد.
 )2پس از دستیابی به اسناد  ،RDFدر صورتی یک قانون قابل اعمال خواهد بود که ضریب
اطمینان آن باالی  50درصد باشد؛ یعنی آن قانون حداقل در مورد نیمی از اسناد  RDFکه توسط
خزنده واکشی شده اند ،برقرار باشد .اما به دلیل اشتراک زیاد بین کلمات موجود در آدرس اسناد RDF
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با سایر آدرس ها ،ضریب اطیمنان قوانین به باالی  50درصد نمیرسد.
اما خزنده FC-R2نرخ دستیابی باالتری به اسناد وب معنایی نسبت به خزنده اول سطح
BCدارد ،چوندر صورتی که هیچ یک از قوانین در مورد یک پیوند برقرار نباشد و پسوند فایل آن نیز
خاص اسناد HTMLنباشد ،خزنده FC-Rآن پیوند را از نوع غیر معنایی ( )Nدر نظر میگیرد و از
خزش آن صرفنظر میکند .بنابراین خزنده با عدم پیشروی در بسیاری از مسیر ها دسترسی
سریعتری به بعضی از اسناد RDFنسبت به خزنده اول سطح دارد .این در حالی است که دقت خزنده
FC-R2در تشخیص اسناد غیر معنایی  40درصد است و در بین  223سندیکه خزنده آنها را غیر
معنایی تشخیص داده است و با موفقیت واکشی شدهاند 134،سند RDFوجود دارد.

 -4-4ارزیابی چارچوبهای خزش پیشنهادی برای وب معنایی
 -4-4-1محیط ارزیابی
 -4-4-2خزندههای مورد مقایسه
 -4-4-3روش ارزیابی
 -4-4-4تحلیل نتایج

 -4-5خالصه فصل
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فصل  -5نتیجه گیری و کارهای آینده
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