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 08/9/90: تاريخ پذيرش          90/ 12/5: تاريخ دريافت 
 چكيده
مركزي  يها كتابخانه تيسا وببه كار رفته در  يا عناصرفراداده اين تحقيق با هدف بررسي: هدف

رويكرد به هستة دوبلين انجام شده است و همچنين  يا فرادادهعناصر با  آزاد اسالمي يها دانشگاه
پرداخته  ها تيسا وباين  يده سازماندر طراحي و  طراحان صفحات وب، در استفاده از روشهاي نوين

  .است
 تيسا وبصفحة اصلي  10، در مجموع در اين پژوهش كه از نوع پيمايشي تطبيقي است: روش

با استفاده از دو مرورگر اينترنت اكسپلورر و نت اسكيپ مورد  يآزاد اسالم يها دانشگاهمركزي  يها كتابخانه
. چموجود در صفحة ا يا فرادادهعناصر  View از طريق منوي Source ةبا مشاهدبررسي قرار گرفت و 

استخراج شد و در چك ليست تهبه شده منظور ) روش مشاهده( ها تيساهر يك از اين وب ال . ام. يت
 . گرديد

از عناصر  يا كتابخانه يها تيسا وباز  كي چيه كه دادپژوهش نشان  يها افتهيدر مجموع، : يها افتهي
، هر چند )ابربرچسب(عام  يا فرادادهاز عناصر  ها تيسا وبو تمامي  اند نكردهلين استفاده هستة داب

در رتبة اول و % 5/50ايالم با وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاه : بدين ترتيب كه، اند بردهاندك بهره 
% 5/28وين نيز با مركزي دانشگاه زنجان و قز يها كتابخانهدر رتبة دوم و % 5/33خمين نيز با  دانشگاه

ه مشخص گرديددر اين پژوهش نيز رويكرد طراحان صفحات وب همچنين . در رتبة سوم قرار دارند
در رتبة دوم و مالكيت حقوقي محتواي منبع در رتبة اول و توجه به  بهتوجه : كه عبارتست از است

  .در رتبة سوم قراردارد نيز تيسا وبساختار فيزيكي توجه به 
فرامتن  يگذار نشانهزبان  ،هستة دوبلين يا فرادادهطرح ، )تارنما( تيسا وب فراداده، :يديكلي ها واژه

)HTML(.   
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مقدمه   
، كاركردها و روشهاي ها تيقابلوب جهانگستر به عنوان يكي از ابزارهاي اينترنت كه 

، بيش از پيش بر فرايندهاي دهد يمجديد انتشار و اشاعه اطالعات را در اختيار قرار 
اين امر خود منجر به . اثر گذارده استت مختلف توليد، سازماندهي و اشاعة اطالعا

شيري، . (افزايش منابع اطالعاتي متني و غيرمتني در شبكه جهاني اينترنت شده است
1378(.  

كه اين منابع ايجاد  ييها طيمحمنابع الكترونيكي و  يها يژگيوبا توجه به 
صوالت اطالعاتي، ضعف ابزارهاي جستجوي و نيز تنوع منابع و مح اند كرده

، كنندگان استفاده، تقاضاهاي فزاينده )مانند موتورهاي كاوش(اطالعاتي 
از يك سو و سرعت  يا شبكهمنابع الكترونيكي و  كنندگان عرضهتوليدكنندگان و 

منابع شبكة جهاني وب از سوي ديگر موجب گرديده كه روشهاي  آور سرسام
دهي منابع در محيط ديجيتال كارآيي خود را از دست سنتي توصيف و سازمان

ياز به ابزارهايي جديد براي سازماندهي و يا مطابقت ابزارهاي ن ،بنابراين. بدهند
اين همان جايي است كه بحث . دينما يمسنتي با اين تحوالت كامال بديهي 

براي  است كه منابع اطالعاتي را مند نظامفراداده روشي . شود يمفراداده مطرح 
اساس كاربرد فراداده آسان نمودن . سازد يمو قابل فهم  ريپذ دسترسكاربران 

، جستجو، مكان يابي، انتخاب، ارزيابي و مستندسازي يساز هينماسازماندهي، 
كه موجب افزايش دقت بازيابي و آساني جسنجوي منابع  باشد يم يا شبكهمنابع 
كاربردهاي مهم فراداده  تر قيدقبير اما به تع. )1383محمدي، . (گردد يم يا شبكه

  :عبارتند از
  نظم بخشيدن به منابع اطالعاتي موجود در اينترنت؛  
توصيف پايگاههاي اطالعاتي، تصاوير ديجيتالي، فايلهاي صوتي و ساير   

  منابع غيرمتني شبكه؛
  و سازماندهي انواع منابع اطالعاتي شبكه؛ يساز هينماتحليل محتوا و   
  منابع اطالعاتي ناهمگن شبكه اينترنت؛ يساز كپارچهيتطبيق، اشتراك و   



 ٩٧ _______________________ ..سايت دوبلين با عناصر به كار رفته در وب هعناصر فراداده هستبررسي 

 

                                                                                                                 
 

زمينه استفاده مجدد از انواع اطالعات توزيع شده در محيط  آوردن فراهم  
  شبكه از طريق مستندسازي محتواي اطالعات؛

  تسهيل جستجو و بازيابي منابع اطالعاتي شبكه اينترنت؛  
  رتبط؛ايجاد امكان دسترسي كاربران شبكه به اطالعات دقيق و م  
 از اطالعات شبكه اينترنت؛ يا گستردهبر حجم  تر قيدقمديريت   
 ساختن تشخيص مطابقت منابع بازيابي شده با نياز كاربران؛ ريپذ امكان  
شرايط قانوني، : نظير گذارد يمتأثير  ها دادهارائه اطالعاتي كه بر كاربرد   

 سن و غيره؛
) راي برقراري ارتباطب(ر ارائه اطالعاتي در مورد مالك يا پديدآورنده اث  

 مانند
 پست الكترونيكي؛ 

طاهري، ( ).يرمزگذاري و رمزنويس( ها دادهتسهيل در چگونگي تفسير   
1386( 

تدوين شده مورد  يها طرحوارهبر اساس يك دسته استانداردها و  ها فراداده 
زبان  يها فرادادهكه  رسد يمو در اين ميان به نظر  رنديگ يماستفاده قرار 

، اهميت خاصي گردند يمارائه  ها ابربرچسبكه در قالب  1فرامتن يگذار نشانه
عالوه بر تعيين ماهيت صفحه وب، مجاري  توانند يم ها ابربرچسباين . اند افتهي

مناسبي را براي نمايه شدن يك صفحه، توسط موتورهاي كاوش و نيز دسترسي 
 ).1388اوندي، نادي ر ؛1382عليمحمدي،(كاربران به آن صفحه فراهم كنند 

 يها كتابخانهاين پژوهش در نظر دارد تا با تعيين ميزان استفادة وب سايت  
به روشن كردن رويكرد  يا فرادادهمركزي دانشگاههاي آزاد اسالمي از عناصر 

 يده سازماندر استفاده از روشهاي نوين در طراحي و  ها تيساطراحان اين وب 
ين پژوهش پاسخ به سوالهاي پژوهشي زير هدف ا نبنابراي. منابع خود بپردازد

 :است
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از آزاد اسالمي  يها دانشگاهمركزي  يها كتابخانه يها تيسا وب از چه تعداد .1
  ؟كنند يمه هستة دوبلين استفاد يا فرادادهطرح 

چه ميزان به عناصر مرتبط با تا ، ها تيسا وبدر سازماندهي اطالعات اين  .2
 جنبة توصيف محتوي توجه شده است؟

تا  ها تيسا وبان گرايش به جنبة مديريت مالكيت فكري و حقوق در اين ميز .3
   چه حد است؟

به جنبة ساختار ظاهري تا چه ميزان  ها تيسا وبدر سازماندهي اطالعات اين  .4
 عناصر توجه شده است؟

 
  پيشينه پژوهش در خارج از كشور

بهبود  آزمايشي جهت سنجش اثربخشي فراداده در). 2001( 2هنشاو و واالسكاس
نشرية الكترونيكي انتخاب كردند و از  30 ها آن. بازيابي اطالعات انجام دادند

 -  Altavista -– Lycos – Excite Google – hotbot(طريق هفت موتور جستجو 
Infoseek و Northernlight (برگرفته از عنوان و متن مقاالت  يها دواژهيكل

سپس طرح فرادادة . ثبت شد انتخاب شده مورد جستجو قرار گرفت و نتايج
ل به كد منبع مقاالت اضافه ا. ام. يت. چهستة دوبلين در قالب ابربرچسب هاي ا

تجزيه و . شد و پنج ماه بعد جستجوها تكرار شد و نتايج مجدداَ ثبت گرديد
ل در ا. ام. يت. چنشان داد كه فراداده هستة دوبلين و ابربرچسب هاي ا ها ليتحل

  اند بودهبازيابي شده موثر رتبه بندي مقاالت 
وب سايتي كه با مركز اطالعات شبكه كشاورزي  749نيز ) 2002( 3نويك

نتايج نشان داد . مرتبط هستند را مورد بررسي قرار داد) AgNIC(دانشگاه نبراسكا 
وب سايت  156از ابربرچسب كليدواژه و  )ددرص 4/23(وب سايت  175كه 

  .اند نمودهيف استفاده نيز از ابربرچسب توص) درصد 8/20(
أثير اجراي فراداده ت«در مقالة پژوهشي تحت عنوان ) 2004( 4زانگ و ديميتروف

به نفوذ عوامل » بر قابليت نمايش صفحات وب در نتايج موتورهاي جستجو
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نتايج نشان . ، پرداخته استگذارند يمداخلي و خارجي كه بر اجراي فراداده تأثير 
كانيسم مناسب براي بهبود نمايان شدن وب در داده است كه فراداده يك م

 يتر مهمفهرست نتايج موتورهاي جستجو است و حوزة موضوعي فراداده نقش 
خصوصاً كه كلمات كليدي از عنوان يا متن  كند يمايفا ر ديگ يها فرادادهنسبت به 

  . صفحات وب استخراج شده باشد
وهشي با عنوان گرداوري در پژ) 2006( 5مازورك، استروينسكي، ورال و وگالوز

محلي در شبكه پيونر به ارائه مفهومي از كاربردپذيري و  يها كتابخانهفراداده در 
در كتابخانه هاي  5چا. ام. يپ -يآ. يا. وفراداده بر اساس پروتكل ا يآور جمع

كه  دهد يمنتايج اين پژوهش نشان . پردازند يمدر لهستان  يا منطقهديجيتالي 
، ايجاد خدمات محتوايي و ها كتابخانهو اطالعات در ساختار  شناسايي فراداده

توصيف شده در  يا فرادادهمجازي و جستجوهاي  يها مجموعهسطح باال را مانند 
  .كند يم ريپذ امكانمقاله 

  
  پيشينه پژوهش در داخل كشور

 يدر بخشي از پايان نامة خود به بررسي مختصر )1381( ينيالعابد نيزحاجي 
هر چند . راهنما در صفحات وب پرداخته است يها برچسبان كاربرد دربارة ميز

راهنما به صورت مترادف  يها دادهبرچسب راهنما و  يها عبارتدر پژوهش وي 
به كار رفته اما نتيجة پژوهش وي حاكي از عدم به كارگيري درست و كامل 

 . در طراحي صفحات وب است يا ابردادهعناصر 
 يا ابردادهرا بر روي ميزان استفاده از عناصر  يا مطالعه) 1382(عليمحمدي 

به اين . از صفحات وب ايراني انجام داده است يا دهيگزكليدواژه و توصيف در 
 3342از ميان ) ايران يها تيساراهنماي موضوعي (منظور با استفاده از رِمسا 

 به عنوان نمونة آماري برگزيده شدند و از تيسا وب 346وب سايت ايراني، 
و توصيف مورد  ها دواژهيكل يها ابرنشانهلحاظ برخورداري يا عدم برخورداري از 

كه ميزان حضور  دهد يماين تحقيق نشان  يها افتهي. بررسي قرار گرفتند
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 يها تيسا وبكليدواژه و توصيف در رمز منبع صفحات اصلي  يها ابرنشانه
قياس با شاخص  اين رقم در. درصد است 6/24درصد و  5/31نمونه به ترتيب 

بودن كيفيت  تر نييپا ةدهند نشان باشد يم 6/35و  3/37كه  يالملل نيب
  غير ايراني است يها تيسا وبايراني نسبت به  يها تيسا وب
 – Altavista – All the Webطي بررسي شش موتور جستجوي) 1383( يصفر

Web Crawler – Lycos – Excite  وGoogle ر عنصر از به ميزان عامل تأثير چها
 Title – Creator – Subject:پرداخته است كور نيدوبل يا ابردادهمجموعه عناصر 

– Contributor  . برگزيده شده از داخل صفحات  يها دواژهيكلوي بر اساس
را محاسبه  ها آن يبند رتبهمجالت الكترونيكي علمي ايران به جستجو پرداخته و 

 يبند رتبهاستفاده از اين عناصر تأثيري در  وي به اين نتيجه رسيد كه. نموده است
 .صفحات نداشته است

راهنما  يها ابربرچسبدر پژوهشي با عنوان ميزان استفاده از ) 1384( يآباد بهمن
درصد از  90كه بيش از  رسد يموب فارسي به اين نتيجه  يها تيسادر 
بر  كنند يماستفاده  ها برچسبمورد بررسي دست كم از يكي از انواع  يها تيسا

 ها ابربرچسبدرصد بيشترين ميزان استفاده از  24تجاري با  يها تيسااين اساس 
دولتي با يك درصد كمترين سهم را در  يها تيساو  اند دادهرا به خود اختصاص 

  اند داشتهراهنما  يها ابربرچسباستفاده از 
 97ر طراحي د ها ابربرچسبدر بررسي ميزان استفاده از ) 1384(مهراد و گيلوري 

 ها ابربرچسباز  ها آندرصد  9/26كه  دهد يممجله الكترونيكي فارسي نشان 
بيشترين ميزان استفاده  6و مجالت الكترونيكي با نام دامنه شبكه اند كردهاستفاده 

  را دارند ها ابربرچسباز 
كتابخانه هاي ملي به  يها تيسا وبدر پژوهش خود بر روي  نيز )1385( سعادت
از  تيسا وب 39ملي جهان،  يها كتابخانهوب سايت  69جه رسيد كه از ميان اين نتي

درصد را تشكيل  5/56كه اين تعداد نسبتي معادل  اند نمودهاستفاده  ها ابربرچسب
و اطالع بيش  ها ابربرچسبكه بيانگر وجود گرايش نسبي جهت به كارگيري  دهد يم
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به سمت  ها كتابخانهويكرد اين ر .هاست فرادادهاز نيمي از طراحان از مزاياي 
و توصيف % 12/57بوده و مديريت مالكيت فكري %  62/69ساختار ظاهري 

    .اند بودهبه ترتيب رويكردهاي دوم و سوم % 97/48محتوي 
نيز در پژوهشي ديگر تحت عنوان مطالعه ميزان به ) 1386(پيشوا و مجيدي 

دسترسي آزاد وب  يها مجلهر فرامتن د يگذار نشانهزبان  يها ابردادهكارگيري 
را مود بررسي  ها مجلهميزان استفاده از دو ابربرچسب كليدواژه و توصيف در 

 يها مجله يراهنما«شده در  ثبت يها مجله نيباز  يريگ نمونهبا . اند دادهقرار 
استفاده از  ثيحمجله از  707شامل  يآمارنمونه  كي، )DOAJ(» آزاد يدسترس

 كهدادند  نشانپژوهش  يها افتهي. قرار گرفته است ليتحلرد ها مو ابرنشانه نيا
آزاد وب، به  يدسترس يها مجلهدر » فيتوص«و » ها دواژهيكل« يريكارگ به زانيم

 نيباز  كهنشان دادند  نيهمچن ها افتهي. باشد يمدرصد  9/29درصد و  1/33بيترت
 زانيم نيرشتيبدرصد  6/55با » يعموم يها مجله«مختلف،  يموضوع يها رده

 نيكمتردرصد  1/11با » و آمار اتياضير« يموضوعرده  يها مجلهاستفاده، و 
و » يعموم يها مجله« نيهمچن. اند را داشته» ها دواژهيكل«استفاده از ابرنشانه  زانيم

و  نيشتريبدرصد،  4/15درصد و  6/55با  بيترتبه » يميش«رده  يها مجله
 نيا يها افتهيبر اساس . را داشتند» فيتوص«استفاده از ابرنشانه  زانيم نيكمتر

 نيااستفاده از  زانيممشابه،  يها پژوهش گريد يها افتهيبا  سهيمقاپژوهش و در 
  .نداشته است يچندانها رشد  ابرنشانه
بر  يا ابردادهنيز در پژوهشي با عنوان بررسي ميزان عناصر ) 1386( شريف
مومي گوگل و ياهو، اثربخشي صفحات وب توسط موتورهاي كاوش ع يبند رتبه

ل و ا. ام. يت. چو توصيف را از قالب ا ها دواژهيكلعنوان،  يا ابردادهپنج عنصر 
. صفحة وب آزمود 84در  كور نيدوبلعنوان و موضوع را از قالب  يها ابرداده

ل در هر دو ا. ام. يت. چنتايج نشانگر اثربخشي دو عنصر عنوان و توصيف زبان ا
 يها دواژهيكل يها ابرنشانهمنحصر به فرد در  يها دواژهيكلو  موتور كاوش است
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به بهبود رتبه بندي صفحات در ياهو  كور نيدوبلل وابردادة موضوع ا. ام. يت. چا
 .انجاميد

به  يا فرادادهعناصر  سهيمقانيز در پژوهشي تحت عنوان ) 1388( ينادي راوند
 نيدابلبا استاندارد  رانيادر  يتاليجيد يها كتابخانه تيساكارگرفته شده در وب 

 يا فراداده يها طرحاز  ها كتابخانهكه هيچ كدام از  رسد يمكور به اين نتيجه 
 8، اما همة اند نگرفتهو سازماندهي منابع خود بهره  تيسا وبخاص در طراحي 

. ام. يت. چزبان ا يها ابربرچسب(عام  يا فرادادهكتابخانه جامعه پژوهش از عناصر 
 .اند كردهفاده است) لا
صفحات وب، اهميت فراواني  7در سرآيند ها ابربرچسبكه  رسد يمبه نظر  

 ها پژوهشنتايج برخي از و سازماندهي صفحات وب دارند و  يساز هينماجهت 
 ها ابربرچسبنشان دهندة اهميت بيشتر طراحان صفحات وب به ت سعادمانند 

وع با توجه به قدمت بيشتر اين موض. خاص است يا فراداده يها طرحنسبت به 
توجيه پذير  تواند يم، ها آنبا  ها تيسا وبو آشنايي بيشتر طراحان  ها ابربرچسب

  .باشد
 

  روش پژوهش
طالعات مورد نياز اين تحقيق ا. تتطبيقي اس پيمايشي اين پژوهش از نوع مطالعة

 از Source با مشاهدةبدين ترتيب كه . گردآوري شده است ،از طريق مشاهده
وب  10ل ا. ام. يت. چموجود در صفحة ا يا فرادادهعناصر  Viewطريق منوي 

، استخراج شده و براي تجزيه و داشتند 8اختصاصي صفحه خانگيكه  سايت
ثبت تهيه شده  در چك ليستو تعيين رويكرد طراحان صفحات وب  ليتحل

از دند كه حائز شرايط الزم نبو ييها تيساشايان ذكر است كه وب  .ه استگرديد
نيز با  اطالعات گردآوري شده در اين تحقيق. جامعة آماري حذف گرديدند

تحليل گرديده است و ) وزيع فراواني، نسبت و ميانگينت(استفاده از آمار توصيفي 
براي تعيين  .انجام شده است Excelبا استفاده از نرم افزار رسم نمودارها نيز 

عام  يا فرادادهول انطباق ميان عناصر نيز از يك جد ها تيسا وبرويكرد طراحان 
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و هستة دابلين استفاده گرديد، سپس براي مشخص شدن سهم هر يك از سه 
به دليل عدم تساوي  )مالكيت فكري و ساختار ظاهري ،توصيف محتوي( رويكرد
را در  يا فراداده، ميزان استفاده از عناصر جنبهك از سه در هر ي يا فرادادهعناصر 

تعداد عناصر موجود در آن كاركرد تقسيم كرده، تا ميانگين استفاده  هر كاركرد بر
=X: فرمول زير بدين منظور استفاده شده است. از هر كاركرد مشخص شود

Y
F     

F  باشد يمدرون هر كاركرد  يا فرادادهفراواني تجمعي درصد استفاده از عناصر 
ميزان  Y. ديآ يمبدست  يا فرادادهاصر كه با جمع كردن درصد استفاده از عن

در  يا فرادادهنيز درصد استفاده از عناصر  Xعناصر موجود در اين تقسيم بندي و 
  . باشد يمكاركردي مشخص 

 
پژوهش يها افتهي   
 يا فرادادهاز عناصر  ها تيسا وببا مطالعة اوليه مشخص گرديد كه هيچيك از  

عام زبان  يا فرادادهاز عناصر  ها تيسا بوتمام ، اما اند نكردهخاصي استفاده 
  .اند بردهفرامتن بهره  يگذار نشانه

ب سايت دانشگاه و( يبررسمورد  يها تيسا وباز  شايان ذكر است كه تعدادي
 )CMS 9(ا محتو تيريمد يها ستميسبا استفاده از ) آزاد ايالم، بندرعباس و خمين

نظام كه  شود يم گفته ييافزارها نرمبه  ،سيستم مديريت محتوا. شده است يطراح
اين نرم افزارها   . دكنن يمي و بازيابي محتوا فراهم بروزرسان قابل مديريتي را در ثبت،

 يها تيسامديريت محتواي وب كاربردي الزاما وابسته به وب نيستند و برنامه هاي 
در  لكن ،باشد يممديريت محتوا  يها ستميسصرفا يك نمونه از اين گونه  اينترنتي

گسترش اين شاخه از نرم افزارهاي سيستم مديريت  به علت ،كشور ما ايران
تنها به نرم افزارهاي مديريت وب سايت اطالق  سا. ام. يسعبارت  ،محتوا

  . )1390پرتال پارس، ( شود يم
  
  



 
 

 

  
  ي مركزي دانشگاههاي آزاد اسالميها كتابخانه تيسا وبي استفاده شده در ا فرادادهعناصر . 1جدول

 

داد 
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 نام كتابخانه 

4 2 2 
         + +    +    + 

يپزشكدانشگاه آزاد واحد علوم
تهران

دانشگاه آزاد واحد ايالم + + + + + + + +    +   + + 8 3 11

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس + + + + +   +    + +    6 2 8

زيتبردانشگاه آزاد واحد + + +      1 2 3

نيخمدانشگاه آزاد واحد + + + + + +   +  +    7 1 8

دانشگاه آزاد واحد رشت + +      + 2 1 3

د زنجاندانشگاه آزاد واح + + + +    +       + 3 3 6

دانشگاه آزاد واحد سبزوار + + + +         +    + 3 3 6

نيقزودانشگاه آزاد واحد + + + + +    +       + 5 2 7

دانشگاه آزاد واحد همدان +    +           + 1 2 3

 فراواني 10 6 6 3 9 2 0 1 6 4 0 0 0 3 2 0 0 1 6   

   60 10 0 0 20 30 0 0 0 40 60 10 0 20 90 30  60 6
0

10
0  درصد استفاده از هر عنصر
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  ي آزادها دانشگاه تيسا وب ل با عناصر هستة دابلين درا. ام. يت. چانطباق عناصر ا. 2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به كار رفته و  ها تيسا وبعنصر عنوان در تمام . 1جدول  يها دادهبا توجه به 
محتوا در رتبة دوم  –بنابراين رتبة اول را به خود اختصاص داده است و عنصر نوع 

 مچنينه. دو ارتباط، كليدواژه، توصيف و نوع سبك در رتبة سوم قرار دارن
 ،آزاد اسالمي يها دانشگاهمركزي  يها كتابخانه تيسا وبمشخص گرديد كه در 

استفاده شده  HTTP EQUIVEيها برچسبويژگي نام بيشتر از  يها ازبرچسب
، عام يا فرادادهاز عناصر  يريگ بهرهكه در ميزان  دهد يمنتايج نشان و است 
بندرعباس و خمين در رتبة  دانشگاه ايالم در رتبة اول، دانشگاه كتابخانه تيسا وب

 ها تيسا وبدر طراحي تمام اين  .ددوم و دانشگاه قزوين نيز در رتبة سوم قرار دار
عام زبان  يها فرادادهتمام طراحان از  و شده استخاصي استفاده ن يا فرادادهطرح از

در طراحي مديريت محتوا  يها ستميساستفاده از  .اند بردهبهره فرامتن  يگذار نشانه
به همين  .مذكور بر ميزان استفاده از اين عناصر تاثير داشته است يها تيسا بو

نادي ( يبراساس نظر متخصصان و بررسي منابع موجود از يك جدول انطباق دليل

 درصد تعداد كور نيدابلمعادل عنصر در  لا. ام. يت. چعنصر ا

 10 100 عنوان عنوان

 2 20 پديدآورنده نويسنده/ پديدآورنده 

 6 60 موضوع رده/ كليدواژه/ موضوع

 6 60 توصيف توصيف

 0 0 شناساگر نشاني الكترونيكي
 0 0 تاريخ استفاده انقضا/ بازديد مجدد / تاريخ 

 1 10 حقوق حق مولف

 1 10 ناشر ناشر

 0 0 همكار همكار
 0 0 پوشش پوشش
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ل و عناصر هستة دابلين استفاده ا. ام. يت. چا يها ابربرچسبميان  )1388راوندي، 
نبه از عناصركه ازجمله اهداف ويژة به هر ج ها تيسا وبگرديد و رويكرد طراحان 

  .شدتعيين با استفاده از اين جدول انطباقي  رود يماين تحقيق نيز به شمار 
 يا فرادادهعناصر هستة دوبلين با عناصر تعدادي از  شود يممانطور كه مشاهده ه

 يها پرسشبر همين اساس، با استفاده از اين تطبيق به . باشند يمعام منطبق 
  :شود يمپاسخ داده كلي الب يك پرسش تحقيق در ق

  
جنبة توصيف سه ، چه ميزان به عناصر مرتبط با ها تيسا وبدر سازماندهي اطالعات اين 

  توجه شده است؟ ، مالكيت فكري و ساختار ظاهريمحتوي
 :، عبارتند ازباشند يممحتواي منبع يا سايت توصيف عناصري كه مربوط به 

عناصري كه با مالكيت رتباط، منبع و پوشش، عنوان، زبان، موضوع، توصيف، ا
پديدآور، ناشر، همكار و : عبارتند از: باشند يمفكري و حقوق منبع در ارتباط 

: باشند يمعناصري كه با ساختار ظاهري و فيزيكي منبع در ارتباط و  حقوق
كه استفاده و يا عدم  )2003، 10داتا( .تاريخ، نوع، قالب و شناساگر: عبارتند از

مشخص . 3در جدول  ها تيسا وببه تفكيك در هر يك از ر تفاده از اين عناصاس
 .گرديده است

  حداقل از يكي از عناصر مربوط به ا ه كتابخانهتمام  شود يمهمانطور كه مشاهده 
 تيسا وبو بيشترين ميزان استفاده از اين عناصر به  اند بردهمحتواي منبع بهره 

رعباس، خمين، زنجان و سبزوار و قزوين تعلق كتابخانه مركزي ايالم، سپس بند
بيشترين ميزان استفاده از عناصر مربوط به جنبة مديريت مالكيت فكري و  .دارد

كتابخانه دانشگاه ايالم و پس از آن خمين مربوط  تيسا وبنيز به  ،حقوق
جنبة ساختار ظاهري و خصوص ميزان استفاده از عناصر مربوط به و در  شود يم

ي بندرعباس و سبزوار، آن هم فقط يك عنصر از ها دانشگاهيز فقط فيزيكي ن
عدم بكارگيري اين . اند نمودهي خود استفاده ها تيسا وبعناصر مربوط را در 

  .قابل تأمل است ها تيسا وبعناصر در اكثر 
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  ي آزاد اسالميها هدانشگاي مركزي ها كتابخانه تيسا وبوضعيت استفاده از هر سه جنبه از عناصر در . 1نمودار 
  

ي مربوط به جنبة ا فرادادهآنچه كامال مشهود است ميزان بكارگيري اندك عناصر 
كه بايد مورد توجه  هاست تيسا وبساختار ظاهري و مالكيت فكري و حقوقي 

  .قرار گيرد
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آزاد اسالمي يها دانشگاهي  ركزم يها كتابخانه تيسا وبميزان توجه به هر سه جنبه از عناصر در . 3جدول   

  نام كتابخانه
   ساختار ظاهري و فيزيكي  مالكيت فكري و حقوق  توصيف محتوي

 شناساگر قالب نوع تاريخ حقوق همكار ناشر پديدآورنده پوشش ارتباط زبان منبع توصيف وعموض عنوان  جمع كل
ي تهرانپزشكدانشگاه آزاد علوم   +  + +          3 

 8     +  + +  + +  + + + دانشگاه آزاد واحد ايالم

 5   +       +   + + + دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

زيتبردانشگاه آزاد واحد   +  +           2 

نيخمدانشگاه آزاد واحد   + + +  +  +        5 

 2          +    + دانشگاه آزاد واحد رشت

 4          +  + + + دانشگاه آزاد واحد زنجان

 4   +        + + + دانشگاه آزاد واحد سبزوار

نيقزودانشگاه آزاد واحد   + + +  +          4 

آزاد واحد همدان دانشگاه  +               1 

 0 0 2 0 1 0 1 2 0 6 4 0 6 6 10 فراواني

 0 0 20 0 10 0 10 20 0 40 60 0 60 60 100 درصد استفاده از هر عنصر

7/45 ميانگين گرايش به هر جنبه ازعناصر  10 20  
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  يريگ جهينتبحث و  
از عناصر  يا كتابخانه يها تيسا وباز  كي چيهنشان داد كه ش پژوه يها افتهي

مركزي دانشگاه  يها كتابخانه تيسا وبو طراحان  اند نكردههستة دوبلين استفاده 
و  دهند يمخاص اهميت  يها فرادادهعام بيشتر از  يها فرادادهآزاد اسالمي به 

دليل ديگري براي  تواند يم ها تيسا وبمديريت محتوا در  يها ستميساستفاده از 
خاص  يا فرادادهعناصر  تعريفعام باشد، زيرا امكان  يها فرادادهاستفاده از اين 
ساير  يها افتهياگر يافتة تحقيق حاضر را با  .فراهم نيست همچون دوبلين
، )1388( يهمچون تحقيق نادي راوند ه كنيمدر اين مورد مقايس تحقيقات مشابه

 يا فرادادهعناصر از نيز ديجيتال ايران  يها كتابخانه يها تيسا وبكه  ميابي يمدر 
 .شده استاستفاده  عام يها فرادادهاز  ها آنو در تمام  اند نكردهخاصي استفاده 

ز درصد ا 5/56 كهنتيجه رسيد  ايننيز در مطالعة خود به  ،)1385(ت سعاد
كه بيانگر وجود گرايش نسبي  كنند يماستفاده  ها ابربرچسبملي از  يها كتابخانه

و اطالع بيش از نيمي از طراحان از مزاياي  ها ابربرچسبجهت به كارگيري 
بوده و %  62/69به سمت ساختار ظاهري  ها كتابخانهرويكرد اين  .هاست فراداده

به ترتيب % 97/48و توصيف محتوي % 12/57مديريت مالكيت فكري 
 يها كتابخانهدر مقايسه با تحقيق وي، رويكرد  .اند بودهرويكردهاي دوم و سوم 

و ساختار % 10مالكيت فكري  ،%7/45دانشگاه آزاد به سمت توصيف محتوي 
است  دوم و سوم اين تحقيقاست كه تفاوت قابل توجهي در رويكرد % 5ظاهري 

نتايج تحقيقات انجام  .ر داشته باشندمد نظآن را بايد  ها تيسا وبكه طراحان 
مهراد و ، )1382(، بهمن آبادي )1382(عليمحمدي  ،)2002(شده توسط نويك 

فرامتن،  يگذار نشانهزبان  يها ابرنشانهكه در بين  دهد يمنشان ) 1384( گيلوري
نتايج تحقيق حاضر نيز نشان . عناصر توصيف و كليدواژه اهميت بيشتري دارند

عنوان، موضوع، توصيف و ارتباط بيشترين ، عناصر ها ابرنشانهموعه داد كه از مج
در سرآيند  ها ابربرچسبكه  دهند يمنشان  ها پژوهشهمة اين . اند داشتهكاربرد را 

و سازماندهي صفحات وب  يساز هينماصفحات وب، اهميت فراواني جهت 
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دهندة اهميت نشان  ،)1385(مانند سعادت  ها پژوهشحتي نتايج برخي از . دارند
خاص  يا فراداده يها طرحنسبت به  ها ابربرچسببيشتر طراحان صفحات وب به 

و آشنايي  ها ابربرچسباين موضوع با توجه به قدمت بيشتر . مانند دابلين است
ر اين تحقيق نيز د. توجيه پذير باشد تواند يم ها آنبا  ها تيسا وببيشتر طراحان 

در و  اند بردههر چند اندك بهره  عام، يا دادهفرااز عناصر  ها تيسا وبتمامي 
با  آزاد ايالمكتابخانه مركزي دانشگاه  تيسا وب، اين عناصراز  يريگ بهرهميزان 

 كتابخانه مركزي رتبة اول را به خود اختصاص داده است و %5/50ميانگين 
ن و زنجادانشگاه مركزي  يها كتابخانهدر رتبة دوم و % 5/33نيز با  خمين دانشگاه
كمترين ميزان بكارگيري عناصر . در رتبة سوم قرار دارند% 5/28نيز با  قزوين
آزاد واحد كتابخانه مركزي دانشگاه  تيسا وببه % 7نيز با ميانگين  يا فراداده
و باال بردن رتبة  يريپذ دسترسافزايش سطح بديهي است . اختصاص دارد همدان

جو، از طريق بكارگيري موتورهاي جست يبند رتبهدر فهرست  ها تيسا
 يبند رتبهدر فهرست  ها كتابخانهباالبردن رتبة . شود يمميسر  ها ابربرچسب

 يها طرحبا استفاده از نيز موتورهاي جستجوي درون سايتي و برون سايتي 
بايد  يا كتابخانه يها تيسا وبمديران و طراحان ؛ لذا است ريپذ امكان يا فراداده

از ديگر داليل استفاده از . توجه بيشتري نمايند يا دهفرادابه بكارگيري عناصر 
عدم تفاوت معني دار ميان  ،تواند يم خاص يها فرادادهبه جاي  ها ابربرچسب

 يا فرادادهصفحات وب توسط موتورهاي كاوش با استفاده از طرحهاي  يبند رتبه
از جمله پژوهش صفري  ها پژوهشكه در برخي  است ها ابربرچسبخاص و 

س ها در طراحي ا. ام. ياستفاده از س .ستقرار گرفته او شريف مورد تاييد  )1383(
استانداردسازي در زمينة فراداده و نيز عدم  عدم وجود همچنين صفحات وب و

، نيز به اين مسأله دامن زده يا فرادادهپشتيباني موتورهاي جست و جو از عناصر 
   .)2003 ،يعليمحمد( است
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  پيشنهادها
به  از اين طريق توانند يم ،از امكانات اينترنت يريگ بهره عالوه بر ارتباط و ها كتابخانه

با توجه به اهميت و رسالتي كه  .بپردازندبه كاربران نيز معرفي خود و ارائه خدمات 
نيز الزم است نسبت به ايجاد  ها كتابخانهمسئولين دارند،  يا كتابخانه يها تيسا وب

كتابخانة مركزي در سايت دانشگاه توجه  و طراحي يك صفحة وب مخصوص
بيشتري نموده و مسئولين دانشگاه را نيز جهت فراهم كردن شرايط الزم، توجيه و 

كارآمد  يا كتابخانه يها تيسا وببه طراحي  بيشتر بررسي توجه .ترغيب نمايند
تعيين ميزان مشاركت و همكاري كتابداران در آزاد اسالمي و نيز  يها دانشگاهدر 
 .آتي باشد يها پژوهشپيشنهادهايي براي انجام  تواند يم ها تيسا وبراحي اين ط
 
 ها نوشت يپ

  
1. Hyper Text Markup Language 
2. Henshaw  & Valauskas 
3. Nowick, E. A 
4.. Zhang, Jin; Dimitroff, Alexandra 
4. Cezary Mazurek, Maciej Stroinski, Marcin Werla 

5. . OAI-PMH protocol  

 6. Net 
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8. Homepage 
9. Content Management System 
10. Dutta, Biswanath 
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   Taheri, Sayyed Medi.,2007ن هسته دابلي يا فرادادهسادة عناصر . 1پيوست 

ف
ردي

  

  شرح عنصر نام عنصر

  گردد يو اثر به وسيلة آن شناخته م شود ينامي كه به منبع يا اثر داده م Title  عنوان  1

  اصلي خلق محتواي اثر را بر عهده داردشخص يا سازماني كه مسئوليت  Creator پديدآورنده  2

 Subject  موضوع  3
 يبند رده يها ، عبارات كليدي يا نشانهها دواژهيموضوع محتواي منبع كه معموال از طريق كل

 .شوديبيان م

 Description  توصيف  4
شرح محتواي منبع كه معموال شامل مواردي چون چكيده، فهرست مطالب و ارجاع به 

  باشديمحتوا منمايش گرافيكي

 Identifier  گر شناسه  5
يك رشته حرفي يا ديجيتالي كه منحصرا منبع را مشخص كرده و ارجاع روشن و بدون ابهام 

  )URL(مثل نشاني سايت.به آن دارد
  .رديگ يعنصر تاريخ معموال در زمان تدوين، ايجاد، انتشار يا توزيع منبع، مورد استفاده قرار م Date تاريخ  6

 Rights  حقوق  7
اطالعات مربوط به حقوق منبع يا اثر، اين اطالعات شامل حقوق مالكيت معنوي، حق چاپ 

  و نشر و ساير حقوق مالكيت است
  شكل فيزيكي يا ديجيتالي منبع كه معموال شامل نوع رسانه يا ابعاد منبع است Format قالب  8

 Publisher  ناشر  9
و توزيع منبع يا ) امور فني چاپ(ئوليت پشتيباني كه مس) سازمان(شخص حقيقي يا حقوقي

 .اثر را بر عهده دارد

 Contributor  همكار  10
 يا شخص حقيقي يا حقوقي كه در تهيه محتواي منبع مشاركت دارد و سهم قابل مالحظه

  ويراستار:نظير.نسبت به منبع دارد

 Coverage  پوشش  11
و دوره زماني ) ام مكان يا نام جغرافيايين(پوشش معموال شامل موقعيت مكاني و فضايي 

 است
 .ارجاع به مأخذي كه اثر حاضر از آن اخذ شده است Sourceمنبع اصلي 12

 Language زبان 13
زبان محتواي فكري منبع، بهترين روش براي اين منظور استفاده از عنصر زباني دو حرفي 

 براي انگليسيenمثل.براي كد زبان است
 ارجاع به متن مرتبط با اثر يا منبع Relationارتباط 14
 .رود يعنصر نوع، معموال در مورد ماهيت يا گونه محتواي منبع به كار م Typeنوع 15
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  ( Taheri, Sayyed Medi.,2007 ) هسته دابلين يا فراداده ويژةعناصر . 2پيوست   
 

  

 .يه شده يا مفيد استاز يك موجوديت كه منبع براي او تهياطبقه Audience مخاطب 1

 Provenance )ريشه(منشأ   2
شرح هر تغييري در مالكيت و حفاظت منبع پس از ايجاد آن كه براي صحت و اعتبار، 

 .شود يميكپارچگي و تفسير منبع مهم قلمداد 

 Rights مالك حقوق 3
holder

 .كند يمشخص يا سازماني كه حقوق منبع را مالكيت يا مديريت 

 Instructional شيشيوة آموز 4
Method 

كه منبع به  ييها مهارتو  هاشيگرا، با رديگ يمفرايندي كه براي توليد دانش صورت 
ارائه مطالب آموزشي يا  يها روش: اختصاص يافته است، شامل ها آنمنظور پشتيباني 

 –يادگيرنده، يادگيرنده  –انند الگوهاي تعامل يادگيرنده م(مرتبط  يها تيفعالهدايت 
 ...)موزنده وآ

 Accrual شيوة گسترش 5
Method 

بهترين روش توصيه شده استفاده از واژگان . روش افزوده شدن آثار به يك مجموعه
 .كنترل شده است

6 
تناوب 
 گسترش

Accrual 
Periodicity 

بهترين روش توصيه شده استفاده از واژگان . بسامد افزوده شدن آثار به يك مجموعه
 .كنترل شده است

 يمش خط 7
 گسترش

Accrual 
Policy 

بهترين روش ). يساز مجموعهخط مشي(خط مشي افزوده شدن آثار به يك مجموعه 
 .توصيه شده استفاده از واژگان كنترل شده است
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