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خالصه گزارش براي پژوهشگران

عنوان طرح :تحليل رفتار جستجوي اطالعات پژوهشگران در موتور جستجوی سامانهی گنج
سال1395-1396 :
اسامي مجري و همکاران :سمیه فتاحی
معرفی پژوهش
یکی از رسالتهای مهم هر سامانهی اطالعاتی ارائه بهترین خدمات متناسب با نیازهای کاربران میباشد .این امر باعث افزایش رضایت کاربران و عالقهمندی آنان
به استفاده از سامانههای اطالعاتی میگردد .امروزه موتورهای جستجو یکی از مهمترین ابزارهای بازیابی اطالعات و بستری برای عرضهی انواع اطالعات برای
بسیاری از کاربران هستند .دانﺸجویان ،اساتید دانﺸگاه و ﭘﮋوهﺸـگران بـه طـور روزانه به جستجو در موتورهای جستجو ﭘرداخته و نیازهای اطالعاتی خود را
برآورده مـیسـازند .ﭘایگاه اطالعاتی گنج (گنجینه علمی ایرانیان) ﭘﮋوهﺸگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،با برخورداری از  870هزار رکورد علمی ،امکان
جستجو برای ﭘﮋوهﺸگران را در ﭘایاننامهها ،نﺸریات علمی داخلی ،مقاالت ،همایشها ،طرحهای ﭘﮋوهﺸی وگزارشهای دولتی فراهم میکند .واضح است که
کاربران تحت تأثیر عوامل مختلف از شیوهها و روشهای گوناگون برای کسب اطالعات استفاده مینمایند و رفتارهای جستجوی اطالعات متفاوتی را از
خود بروز میدهند .هدف اصلی ﭘﮋوهش حاضر ،تحلیل رفتار جستجوی اطالعات کاربران در موتور جستجوی سامانهی گنج میباشد .تحلیل رفتار جستجوی
کاربران میتواند به درک بهتر نیازهای آنان کمک کند.

روش پژوهش
سامانهی ملی اطالعات ﭘایان نامهها/رسالههای دانشآموختگان داخل کﺸور تحت عنوان سامانهی گنج در ﭘﮋوهﺸگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،ﭘیادهسازی
شده است .بخش ﭘایگاهدادهی آن با استفاده از نرمافزار  MYSQLﭘیاده سازی شده است .کاربران از طریق این سامانه قادر به جستجوی اطالعات مورد نیاز خود
هستند .در زمانی که کاربران از موتور جستجوی این سامانه استفاده میکنند ،اطالعات جستجوی آنان نیز توسط نرمافزار  MYSQLدر فایل الگ ،ثبت و ذخیره
می شود .فایل الگ موتور جستو سامانه گنج شامل اطالعاتی از قبیل شناسه کاربر ،عبارت جستجو ،تعداد دفعات جستجو ،مکان دسترسی کاربر ،زمان و تاریخ
جستجو است .در این ﭘﮋوهش بررسیها بر روی الگهای سامانهی گنج در سه ماه سوم سال  1395انجام گرفت .حجم رکوردهای این الگ فایل 11252974
تعداد است .با استفاده از زبان  ، SQLجستارهایی بر روی این الگ فایل اجرا شد و اطالعات مورد نیاز استخراج شد .در واقع ،یک فایل خام الگ در اختیار این
ﭘﮋوهش قرار گرفت ،که با استفاده از زبان  ،SQLجستارهایی جهت استخراج نگارش شد.
الگ فایل مورد بررسی در این ﭘﮋوهش ،در قالب سه ماه مهر ،آبان و آذر تفکیک شد .جهت تحلیل بهتر و منطقیتر ،الگ فایل جستجوی کاربران را در سه حالت
بررسی کردهایم .حالت اول کل جستجوهایی که بر روی سامانه ی گنج انجام گرفته است و حالت دوم تنها جستجوهایی مورد بررسی قرار گرفت که از طریق تاالر
جستجوی ﭘﮋوهﺸگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،یعنی جستجوی کاربرانی که به صورت حضوری و از داخل ﭘﮋوهﺸگاه اقدام به جستجو کردهاند .حالت سوم

بررسی جستجوهایی است که از داخل کﺸور صورت گرفتهاند.

يافتهها
یافتههای این ﭘﮋوهش نﺸان میدهد که  90درصد جستجوها با  ipخارج از کﺸور و حدود  10درصد از جستجوها به داخل کﺸور مربوط است که از این میزان
رقمی کمتر از یک درصد به  ipهای داخل ﭘﮋوهﺸگاه مربوط است و نﺸان میدهد که جستجوها به صورت حضوری انجام گرفته است.همچنین نتایج نﺸان میدهد
که بیﺸترین حجم جستجوها در بین ساعات  7الی  9صبح و  5الی  7بعدازظهر است .از طرفی جستجو بین رشتههای مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نﺸان میدهد به عنوان مثال افراد عالقه مند به موضوعات فنی مهندسی و فناوری اطالعات بیﺸتر در صبح و ساعات  8الی  12جستجوهای خود را انجام میدهند .این
در حالی است که موضوعات مربوط به علوم انسانی بیﺸتر در ساعات  12الی  16مورد جستجو است.
از لحاظ عبارت ﭘرتکرار در جستجوها،الگ فایل بررسی شد .اکثر واژههای جستجو شده شامل عبارتهایی هستند که به مکانها مربوط میشوند .همچنین واژه-
های ﭘرتکرار در هر زمینه علمی استخراج شد و یافته نﺸان می دهد که افرادی که به صورت حضوری به ﭘﮋوهﺸگاه مراجعه کردهاند ،عبارات دقیق تری را برای
جستجو انتخاب کردهاند و جستجوی هدفمندتری را داشتند.
همچنین ویﮋگی هایی مانند طول عبارت جستجو شده ،زمان جستجو و تعداد دفعات جستجو در نظر گرفته شد و الگوریتمهای خوشهبندی بر روی دادهها اعمال
شد .نتایج نﺸان داد که راساس میانگین و انحراف از معیار ،یک خوشه افرادی هستند که روزهای ابتدای هفته و ساعات نخستین روز را برای جستجو انتخاب می-
کنند و دفعات جستجوی آنها زیاد است .اما دسته دیگر افرادی هستند که روزهای آخر هفته و ساعات نزدیک به ظهر را برای جستجو انتخاب میکنند و تعداد
جستجوهای آنها کمتر است.

نتيجه گيري و پيشنهادها
در این ﭘﮋوهش به تحلیل الگهای کاربران سامانهی گنج ﭘرداخته شد و نتایج این تحلیل نﺸان میدهد که بیش از  %99کاربران تمایل دارند تا از بیرون ﭘﮋوهﺸگاه
به جستجو بپردازند و کمتر از  %1از آنها به دلیل دسترسی به متن کل ﭘایاننامه و رساله در تاالر جستجوی ﭘﮋوهﺸگاه مراجعه حضوری دارند .این امر خود بیانگر
آنست که موتور جستجوی ﭘایگاه گنج باید به نحو مطلوب تری عمل نماید تا با توجه به اینکه درصد بسیاری از ﭘﮋوهﺸگران در تهران حضور دارند ،بتواند تاالر
جستجو تعداد کاربر بیﺸتری را جذب نماید .همچنین با توجه به اینکه هر کاربر در مراجعه حضوری به طور متوسط ﭘس از جستجوی ﭘنج کلید واژه فرایند
جستجوی خود را متوقف می نماید نیاز است که ﭘایگاه گنج به نحو جذاب تری طراحی گردد تا ﭘﮋوهﺸگر بتواند در حوزه ﭘﮋوهش خود دانش بیﺸتری را کسب
نماید.
ویﮋگیهای ذخیره شده در الگها ،تنها شامل عبارت مورد جستجو ،زمان جستجو ،تعداد نتایج جستجو و محل جستجو است .برای ﭘﮋوهشهای آتی میتوان به
ارتباط کلیدواژهها ،خوشهبندی آنها و تﺸکیل گراف برای تحلیل بیﺸتر و دقیقتر رفتار کاربران اشاره نمود .همچنین میتوان ویﮋگیهای بیﺸتری را در الگها
ذخیره نمود از جمله اینکه کل یک کاربر بر روی کدام نتایج بوده است ،زمان کلیک کاربر بر روی هر نتیجه ،مدت زمان حضور کاربر بر روی هر یک از نتایج،
جنسیت کاربران ،مقطع تحصیلی ،سن آنها غیره .واضح است که با ذخیره کردن ویﮋگیهای بیﺸتر از کاربران و رفتار آنها در زمان تعامل با سامانه گنج ،تحلیل-
های بیﺸتری میتوان ارائه کرد.

