مقایسهفرادادههایزباننشانهگذاریفرامنتدروبسایتهای
کتابخـانههایمرکزیدانشگاههایایران
کبـرابابائـی

چڪیده
هدف :بررسـی میزان استفـاده از فـرادادههای زبان نشـانهگذاری فرامنت در
طراحیوبسایتکتابخانههایمرکزیدانشگاههایایران.
روش تحقیق /رویکرد پژوهش :در مجموع  66صفحه اصلی وبسایت
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،و دانشگاههای آزاد اسالمی با
استفادهازدومرورگراینرتنتاکسپلوررونتاسکیپبررسیشد.بامشاهده
 Sourceاز طریق منوی  Viewابربرچسبهای موجود در صفحه اچ.تی.
ام.ال .وبسایتها استخراج شد و در سیاهه وارسی تهبه وارد شد .سپس
فراوانی،درصد،ومیانگیناستفادهازآنهامحاسبهشد.
یافتهها :متام وبسایتها از فرادادههای عام زبان نشانهگذاری فرامنت،
هرچند اندک ،بهره بردهاند .میزان استفاده از این ابربرچسبها ،وبسایت
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی با میانگین 43درصد در رتبه
اول ودانشگاههای آزاد اسالمی با 31درصد در رتبه دوم و دانشگاههای تابع
وزارت علوم نیز با  28درصد در رتبه سوم قرار دارد.
نتیجهگیری :تحقیق حاضـر نشـان داد که از مجمـوعه ابرنشـانهها ،عنارص
عنوان ،نوع – محتوا ،کلیدواژه ،ارتباط ،و توصیف بیشرتین کاربرد را داشتهاند
وبهکارگیریاینفرادادههایعامدرطراحیصفحاتوبنسبتبهطرحهای
فرادادهای خاص مانند دوبلین کور -با توجه به قدمت بیشرت ابربرچسبها و
آشناییبیشرتطراحانوبسایتهاباآنها-میتواندتوجیهپذیرباشد.

ڪلیدواژهها
فراداده ،وبسایت (تارمنا) ،زبان نشانهگذاری فرامنت (اچ.تی.ام.ال ).ابربرچسبها ،کتابخانههای مرکزی ،دانشگاههای ایران
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1

دریافت 1389/6/6 :پذیرش1389/8/2 :

مقدمه

وب ،بهعنوان یکی از ابزارهای اینترنت که قابلیتها ،کارکردها ،و روشهای جدید انتشار و
اشاعه اطالعات را فراهم میکند ،بیش از پیش بر فرآیندهای مختلف تولید ،سازماندهی ،و اشاعه
اطالعات اثر گذاشته است .این امر ،منجر به افزایش منابع اطالعاتی متنی و غیرمتنی در شبکه
جهانی اینترنت شده است (شیری.)1379 ،
ویژگـیهـای منـابع الکترونیکـی و تنـوع منـابع و محصـوالت اطالعـاتی ،ضعـف
ابزارهای جستوجوی اطالعاتی (مانند موتورهای کاوش) ،تقاضای فزاینده استفادهکنندگان
و تولیدکنندگان و عرضـهکنندگان منابع الکترونیکی و شبـکهای ،و سرعت سرسامآور منابع
شبکه جهـانی وب موجب شده که روشهای سنتی توصیف و سـازماندهی منابع در محیـط
دیجیتال کارآیی خود را از دست بدهند .بنابراین ،نیاز به ابزارهای جدید برای سازماندهی و
یا مطابقت ابزارهای سنتی با این تحوالت کام ً
ال بدیهی است و بحث فراداده از همین نیاز
سرچشمهمیگیرد.
فرادادهها ،براساس استانداردها و طرحوارههای تدوین شده مورد استفاده قرار میگیرند و
در این میان ،بهنظر میرسد که فرادادههای زبان نشانهگذاری فرامتن ،که در قالب ابربرچسبها
ارائه میگردند ،اهمیت خاصی یافتهاند .این ابربرچسبها میتوانند عالوه بر تعیین ماهیت
صفحـه وب ،مجاری مناسبـی را برای نمـایه شدن یک صفحـه ،توسـط موتـورهای کاوش

.1کارشناسمرجعالکرتونیک
دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی
دانشگاهعالمهطباطبائی
Babaei5333@gmail.com
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و دسترسی کاربران به آن صفحه فراهم کنند (علیمحمدی1382،؛ نادی راوندی.)1388 ،
ابربرچسبها ،عناصر توصیفگر هستند که در قسمت سرآیند 2صفحات وب قرار میگیرند.
هنشاو و واالسکاس ،2001( 3ص ،)86ابربرچسبها را اینگونه تعریف میکنند :نشانهها یا
برچسبهای مخفی یا پنهان (از دید کاربر ،نه از دید موتورهای کاوش) در زبان نشانهگذاری
فرامتن که امکان کنترل نحوه نمایهشدن صفحات وب را به ارائهکنندگان محتوا میدهند.
ابرنشانهها در قسمت باالی سند زبان نشانهگذاری فرامتن و بین نشانههای « »headقرار
میگیرند .پس از نشانههای« »headنشانههای « »Bodyشروع میشوند .بهطورکلی ،میتوان
گفت که تمامی اطالعات توصیفی در مورد یک صفحه وب (شامل انواع استانداردهای
فرادادهای) در بین دو نشانه  headقرار میگیرند .این ابربرچسبها ،معمو َال با نشانه«»Meta
در برچسب مشخص میشوند .تعداد ابربرچسبهای زبان نشانهگذاری فرامتن قابل توجه
است .برخی ،تعداد آنها را  123ابربرچسب میدانند (الرنس و گیلز ،1999 ،4ص  ،)108اما
بیشترین ابربرچسبهایی که مورد توجه کارشناسان علوم کتابداری قرار میگیرند ،آنهایی
هستند که تصویر خاصی از منبع اطالعاتی را منعکس میکنند و بدین ترتیب ،کاربران را
قادر میسازند تا اطالعات مورد نیاز خود را شناسایی نمایند .مهمترین ابربرچسبهایی که
توسط موتورهای جستوجو برای نمایهسازی استفاده میشوند ،ابربرچسبهای توصیف و
کلیدواژهاند (ثلوال ،2000،ص 155؛ علیمحمدی ،2003،ص.)240
حاجی زینالعـابدینی ( ،)1381در بخشـی از پایاننـامه خود با عنـوان «بررسی مسائل
فهرستنویسیمنابعاینترنتیوارائهدستنامهپیشنهادیبرایکتابخانههایایران» بهبررسیمختصری
درباره میزان کاربرد برچسبهای راهنما در صفحات وب پرداخته است .نتیجه پژوهش وی
حاکی از عدم بهکارگیری درست و کامل عناصر ابردادهای در طراحی صفحات وب است.
علیمحمدی ( ،)1382مطالعهای را بر روی میزان استفاده از عناصر ابردادهای کلیدواژه
و توصیف در گزیدهای از صفحات وب ایرانی انجام داده است 346 .وبسایت ،بهعنوان
نمونه آماری برگزیده شدند و از لحاظ برخورداری یا عدم برخورداری از ابرنشانههای کلیدواژه
و توصیف مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که میزان حضور
ابرنشانههای کلیدواژه و توصیف در رمز منبع صفحات اصلی وبسایتهای نمونه بهترتیب
 31/5درصد و  24/6درصد است .این رقم  -در قیاس با شاخص بینالمللی که  37/3و
 35/6میباشد -نشاندهنده پایینتر بودن کیفیت وبسایتهای ایرانی نسبت به وبسایتهای
غیرایرانیاست.
بهمنآبادی ( ،)1384در پژوهشی با عنوان «میزان استفاده از ابربرچسبهای راهنما در
سایتهای وب فارسی» به این نتیجهرسید که بیش از  90درصد سایتهای مورد بررسی
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حـداقل از یکـی از انـواع برچسبها استفـاده میکننـد.
مهراد و گیلوری ( ،)1384در بررسی میزان استفاده از ابربرچسبها در طراحی 97
مجله الکترونیکی فارسی نشان میدهند که  26/9درصد آنها از ابربرچسبها استفاده کردهاند
و مجالت الکترونیکی با نام دامنه شبکه 5بیشترین میزان استفاده از ابربرچسبها را دارند.
ت علیجانی ( ،)1385در مطالعه وضعیت استفاده از عناصر ابردادهای دوبلینکور در
سعاد 
وبسایت کتابخانههای ملی جهان ،به این نتیجه رسید که از میان  69وبسایت کتابخانههای
ملی جهان 39 ،وبسایت از ابربرچسبها استفاده نمودهاند که این تعداد نسبتی معادل 56/5
درصد را تشکیل میدهد.
پیشوا و مجیدی ( ،)1386در پژوهشی دیگر ،باعنوان «مطالعه میزان بهکارگیری ابردادههای
زباننشانهگذاریفرامتندرمجلههایدسترسیآزادوب»میزاناستفادهازدوابربرچسبکلیدواژه
و توصیف در مجلهها را بررسی و يك نمونه آماري ،شامل  707مجله ،را از حيث استفاده از اين
ابرنشانههاتحليلکردند.يافتههايپژوهشنشاندادندكهميزانبهكارگيريكليدواژههاوتوصيف،
در مجلههاي دسترسي آزاد وب ،بهترتيب 33/1درصد و  29/9درصد ميباشد.
شریف ( ،)1386در پژوهشـی با عنـوان «بررسی میزان عناصـر ابردادهای بر رتبـهبندی
صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو)» اثربخشی پنج عنصر ابردادهای
عنوان ،کلیدواژهها ،و توصیف را از قالب اچ.تی.ام.ال.؛ و ابردادههای عنوان و موضوع را از قالب
دوبلینکور در  84صفحه وب آزمود .نتایج ،نشاندهنده اثربخشی دو عنصر عنوان و توصیف
زبان اچ.تی.ام.ال .در هر دو موتور کاوش است و کلیدواژههای منحصربهفرد در ابرنشانههای
کلیدواژههای اچ.تی.ام.ال .وابرداده موضوع دوبلینکور موجب بهبود رتبهبندی صفحات در
یاهو شده است.
شفیعـی علویجه ( ،)1386در بررسـی عناصـر ابرداده موجود در صفحـات وب حاصل
از جستوجو در موتورهای کاوش عمومی بهمیزان حضور عناصر ابردادهای دوبلینکور و
مجموعه ابرنشانههای زبان نشانهگذاری فـرامتن در  90صفحـه وب از طـریق جستوجو در
موتورهـای کاوش عمومی (گوگل ،یاهو ،و اماسان) پرداخته است .نتایج ،نشاندهنده حضور
بسیار کم عناصر ابردادهای دوبلین کور و ابرنشانههای زبان نشانهگذاری فرامتن در صفحات
بازیابی شده است که بیانگر کاربرد بسیار کم عناصر ابردادهای در صفحات وب میباشد.
بهعالوه ،یافتههای این تحقیق نشان میدهد بین موتورهای کاوش و حضور عناصر ابردادهای
رابطه معنیداری وجود ندارد.
نادی راوندی ( ،)1388در پژوهشی باعنوان «مقايسه عناصر فرادادهاي بهکارگرفته شده در
وبسايت کتابخانههاي ديجيتالي در ايران با استاندارد دابلين کور» ابتدا ،با تعیین شاخصهای

5. Net
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اصلی در طراحی کتابخانههای دیجیتالی در ایران ،به مقایسه عناصر فرادادهای به کارگرفته شده
در وبسایت این کتابخانهها با استاندارد دوبلین کور پرداخته و به این نتیجهرسید که هیچکدام
از کتابخانهها از طرحهای فرادادهای خاص در طراحی وبسایت و سازماندهی منابع خود بهره
نگرفتهاند ،اما همه  8کتابخانه جامعه پژوهش از عناصر فرادادهای عام (ابربرچسبهای زبان
اچ.تی.ام.ال ).استفاده کردهاند.
هنشـاو و واالسـکاس ( ،)2001آزمایشـی جهت سنجـش اثربخشـی فـراداده در بهبـود
بازیابی اطالعات انجام دادند .آنها  30نشریه الکترونیکی انتخاب کردند و ازطریق هفت موتور
جستوجو ( ،Altavista، Lycos، Excite Google، hotbot، Infoseekو  )Northernlightکلیدواژههای
برگرفته از عنوان و متن مقاالت انتخاب شده مورد جستوجو قرار گرفت و نتایج ثبت شد.
سپس ،طرح فراداده هسته دوبلین در قالب ابربرچسب های اچ.تی.ام.ال .به کد منبع مقاالت
اضافه شد و پنج ماه بعد جستوجوها تکرار شد و نتایج مجددا َ ثبت گردید .تجزیه و تحلیلها
نشان داد که فراداده هسته دوبلین و ابربرچسبهای اچ.تی.ام.ال .در رتبهبندی مقاالت بازیابی
شده مؤثر بودهاند.
نویک 749 ،)2002( 6وبسایتـی را که با مرکـز اطالعات شبکه کشـاورزی دانشگاه
نبراسکا ( )AgNICمرتبط هستند ،مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که  175وبسایت
( 23/4درصد ) از ابربرچسب کلیدواژه و  156وبسایت ( 20/8درصد) نیز از ابربرچسب
توصیف استفاده کردهاند.
کریون ،)2002( 7در پژوهشی با عنوان «توصیف بیرونی صفحات وب :ویژگیها و
ارتباطات آنها با عناصر صفحات وبی» بر اهمیت ابربرچسبها در توصیف و ساختاربندی
موضوعی منابع وبی تأکید کرده است .در بررسی وی  7مجموعه توصیف از  15توصیف
جامعه پژوهش ،اهمیت ابربرچسبهای توصیفگر ،و کلیدواژهها مورد توجه قرار گرفتند و
نتایج نشان داده است که ابربرچسبها در بازیابی اطالعات نقش بسیار زیادی ایفا کردهاند.
زانگ و دیمیتروف ،)2005( 8در مقالهای پژوهشی با عنوان « تأثیر اجرای فراداده بر قابلیت
نمایش صفحات وب در نتایج موتورهای جستوجو» به نفوذ عوامل داخلی و خارجی مؤثر
بر اجرای فراداده پرداخته است .نتایج نشان داده است که فراداده مکانیسم مناسبی برای بهبود
نمایان شدن وب در فهرست نتایج موتورهای جستوجوست و حوزه موضوعی فراداده
نسبت به فرادادههای دیگر نقش مهمتری ایفا میکند ،بهخصوص که کلمات اصلی از عنوان یا
متن صفحات وب استخراج شده باشد.
مازورک ،استروینسکی ،ورال ،و وگالوز ()2006؛ در پژوهشی با عنوان «گردآوری فراداده
در کتابخانههای محلی در شبکه پایونر» به ارائه مفهومی از کاربردپذیری و جمعآوری فراداده،
براساس پروتکل اُ.اِی.آی -پی.ام.اچ 9.در کتابخانههای دیجیتالی منطقهای در لهستان میپردازند.
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نتایج این پژوهش نشان میدهد که شناسایی فراداده و اطالعات در ساختار کتابخانهها ،ایجاد
خدمات محتوایی و سطح باال را مانند مجموعههای مجازی و جستوجوهای فرادادهای
توصیف شده در مقاله امکانپذیر میکند.
تماماینپژوهشهانشانمیدهندکهابربرچسبهادرسرآیندصفحاتوب،درنمایهسازی
و سازماندهی صفحات وب اهمیت فراوانی دارند .در این تحقیق نیزتعیین ابربرچسبهای به
کارگرفته شده در وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاهها جهت ذخیره ،ساماندهی ،و بازیابی
اطالعات در محیط وب نشان خواهد داد که وضعیت بهکارگیری این عناصر در وبسایتهای
موجود چگونه است .این پژوهش در نظر دارد با تعیین میزان استفاده وبسایت کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای کشور از ابربرچسبها و انواع ابربرچسبهای مورد استفاده ،به بررسی
رویکرد طراحان وبسایتهای این کتابخانهها در استفاده از روشهای نوین در طراحی و
ساماندهی منابع خود بپردازد.
در اين پژوهـش سعـي شده است به پرسشهاي زير پاسخ داده شود:
 .1در طراحی وبسایتهای مورد بررسی ،تا چه میزان به استفاده از ابربرچسبها توجه
شده است؟
ت کتابخانههای مرکزی
 .2پراستفادهترین و کماستفادهترین ابربرچسبها در وبسای 
دانشگاههای ایران کداماند؟
 .3میزان استفاده از ابربرچسبها در کدامیک از کتابخانههای مرکزی دانشگاههای مورد
مطالعه بیشتر است؟ دانشگاههای تابع وزارت علوم ،دانشگاههای علوم پزشکی یا دانشگاههای
آزاد اسالمی؟
عدم بازیابی صفحات برخی وبسایتها در زمان گردآوری اطالعات و لزوم مراجعه
مجدد به این وبسایتها در زمانی دیگر ،نبود لینک مستقیم و مستقل کتابخانه مرکزی در
برخی وبسایتها و قرار گرفتن در زیرمجموعه معاونت پژوهشی یا بخشهای دیگر  -که
موجب سردرگمی پژوهشگر شد -از محدودیتهای این تحقیق بهشمار میآیند که البته
مسئله دوم از نقاط ضعف طراحی وبسایتهای فوق نیز بهشمار میآید.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع مطالعه پیمایشی تطبیقی است .در این تحقیق 66 ،وبسایت اختصاصی
کتابخانههایمرکزی دانشگاههای ایران در سهگروه  )1:دانشگاههای تابع وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری؛ )2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ و )3دانشگاه آزاد اسالمی مورد بررسی
قرار گرفتند .شایان ذکر است که کتابخانههایی که وبسایت اختصاصی نداشتند حائز شرایط
الزم برای انجام این تحقیق نبوده و از جامعه آماری حذف شدند .اطالعات مورد نیاز این تحقیق
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با مشاهده  Sourceاز طریق منوی  Viewبا استفاده از دو مرورگر اینترنت اکسپلورر و نتاسکیپ،
بهدست آمده است.عناصر فرادادهای موجود در صفحه اچ.تی.ام.ال .هریک از وبسایتهای
موجود در جامعه آماری ،استخراج شد و در سیاهه وارسی ثبت گردید و سپس از طریق آمار
توصیفی و با استفاده از مشخصههای آماری نظیر (فراوانی ،درصد ،و میانگین) به تجزیه و تحلیل
دادهها پرداختیم .رسم نمودارها نیز با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شده است.

تجزیهوتحلیلیافتهها

در این قسمت ،به پرسشهای تحقیق در قالب جدول و نمودار پاسخ داده میشود.

جدول 1

عناصر فرادادهای استفادهشده
تکتابخانههایمرکزی
دروبسای 
دانشگاههایعلومپزشکی
ایران به تفکیک هر عنصر
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جنبه

فراوانی

درصد

عنوان

16

100

توصیف

9

56

کلیدواژه

11

69

روبوت

10

62

نوع  -محتوا

12

75

نویسنده

6

37

بازدیدمجدد

5

31

حق مؤلف

6

37

ارتباط

11

69

زبان

7

44

شناس هبرنامهای

4

25

انقضا

2

12

رتبهبندی

2

12

تولیدکننده

9

56

نوع  -سند

8

50

نوع-منبع

1

6

توزیع

5

31

نارش

1

6

نوع سبک

5

31

ویژگی نام

93

HTTP-EQUIVE

37
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با توجه به دادههای جدول 1مشاهده میشود عنصر عنوان در تمام وبسایتها بهکار رفته
و بنابراین ،رتبه اول رابه خود اختصاص داده است و عنصر نوع  -محتوا در رتبه دوم و ارتباط
و کلیدواژه در رتبه سوم قرار دارند.عناصر ناشر ،نوع  -منبع ،رتبهبندی ،و انقضا نیز کمترین رتبه
را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به تنوع بیشتربرچسبهای ویژگی نام ،از این برچسبها
بیشتر از برچسبهای  HTTP EQUIVEاستفاده شده است.
جنبه

فراوانی

درصد

عنوان

35

87

توصیف

15

37

کلیدواژه

19

47

روبوت

8

20

نوع  -محتوا

35

87

نویسنده

6

15

بازدیدمجدد

3

7

حق مؤلف

6

15

ارتباط

18

45

زبان

14

35

شناس هبرنام ه

5

12

انقضا

1

2

رتبهبندی

2

5

تولیدکننده

13

32

نوع  -سند

14

35

نوع-منبع

2

5

توزیع

3

7

نوع سبک

13

33

HTTP-EQUIVE

92

ویژگی نام

134

جدول 2

عنارصفرادادهایاستفادهشده
دروبسایتکتابخانههایمرکزی
دانشگاههایوابستهبهوزارتعلومکشور
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جدول 2نشان میدهد که عنصر عنوان و نوع  -محتوا در بیشتر وبسایتهای دانشگاههای
تابع وزارت علوم به کار رفته و رتبه اول رابه خود اختصاص دادهاند و عنصر کلیدواژه در رتبه
دوم و ارتباط نیز در رتبه سوم قرار دارند .عناصر نوع  -منبع و رتبهبندی و بازدید مجدد نیز
ت کتابخانههای
کمترین رتبه را در وبسایتهای مذکور به خود اختصاص دادهاند .در وبسای 
مرکزی دانشگاههای تابع وزارت علوم ،همچون دانشگاههای علوم پزشکی ،ازبرچسبهای
ویژگی نام بیشتر از برچسبهای  HTTP EQUIVEاستفاده شده است.

جدول 3

عناصر فرادادهای استفادهشده
دروبسایتکتابخانههایمرکزی
دانشگاههایآزاداسالمی

156

جنبه

فراوانی

درصد

عنوان

10

100

توصیف

6

60

کلیدواژه

6

60

روبوت

3

30

نوع  -محتوا

9

90

نویسنده

2

20

بازدیدمجدد

0

0

حق مؤلف

1

10

ارتباط

6

60

زبان

4

40

شناس هبرنامهای

0

0

انقضا

0

0

رتبهبندی

0

0

تولیدکننده

3

30

نوع  -سند

2

20

نوع-منبع

0

0

توزیع

0

0

نارش

1

10

نوع سبک

6

60

ویژگی نام

39

HTTP-EQUIV

20
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با توجه به دادههای جدول  3مشاهده میشود عنصر عنوان در رتبه اول ،عنصر نوع -محتوا
ت
در رتبه دوم و توصیف ،کلیدواژه ،ارتباط ،و نوع سبک در رتبه سوم قرار دارند.در وبسای 
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای آزاد اسالمی نیز همچون دو گروه دیگر ،ازبرچسبهای
ویژگی نام بیشتر از برچسبهای HTTP EQUIVEاستفاده شده است.
ب سایت کتابخانه مرکزی
و

وزارت علوم

علومپزشکی

آزاد اسالمی

میانگین

عنوان

90

100

100

97

توصیف

38

56

60

51

کلیدواژه

49

69

60

59

روبوت

20

62

30

38

نوع  -محتوا

90

75

90

85

نویسنده

15

38

20

24

بازدیدمجدد

8

31

0

13

حق مؤلف

15

37

10

21

ارتباط

46

69

60

58

زبان

36

44

40

40

شناس هبرنامهای

13

25

0

13

انقضا

0

12

0

4

رتبهبندی

5

12

0

6

تولیدکننده

33

56

30

40

نوع  -سند

36

50

20

35

نوع-منبع

5

6

0

4

توزیع

8

31

0

13

نارش

0

6

10

5

نوع سبک

33

31

60

41

میانگین

28

43

31

جدول 4

مقایسهسهگروهجامعهآماریدر
میزانبهکارگیریابربرچسبها

157

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره88

کبـرا بابائــی

دادههـای جدول  4حاکـی از آن است که ابربرچسب عنوان با  97درصد رتبه اول را به
خود اختصاص داده و پس از آن ابربرچسب نوع – محتوا با  85درصد در رتبه دوم و کلیدواژه
و ارتباط نیز تقریب ًا با  59درصد در رتبه سوم و ابربرچسب توصیف نیز با  51درصد در رتبه
چهارم قرار دارد .عناصری همچون انقضا ،نوع منبع ،رتبهبندی ،و ناشر نیز کمترین رتبه را به
خود اختصاص دادهاند .تحلیلها نشان داده که تنها دو عنصر کلیدواژه و توصیف میتوانند در
جریان نمایهسازی صفحات وب بهعنوان حامل معنا تلقی شده و در مرحله کاوش نیز توسط
روباتها ،مستمسک فراخوانی سایت واقع شوند .لذا الزم است طراحان وبسایتها به این دو
عنصر توجه بیشتری نمایند .از ابربرچسبهای مهم دیگری که طراحان باید به آن توجه بیشتری
نمایند ،ابربرچسب حق مؤلف است .عدم توجه طراحان به استفاده از این ابربرچسب در طراحی
وبسایتهای مذکور ،شاید ناشی از عدم توجه به حق مؤلف در محیط دیجیتال در کشور ما
باشد .نبود شركتهاي مديريت جمعي و انجمن حمايت از مالكيت فكري در محیط دیجیتال
و وب ،يكي از ضعفهاي كشور ما در اين زمينه است که نیازمند توجه بیشتر مسئوالن به این
مسئلهاست.
با توجـه به دادههای جـدول  4مشخـص گردید که وبسایت کتابخـانههای مرکـزی
دانشگاههای علوم پزشکی ،با میانگین  43درصد ،رتبه اول را در بهکارگیری ابربرچسبها به
خود اختصاص دادهاند؛ و پس از آن ،وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای آزاد اسالمی
با میانگین  31درصد در رتبه دوم ؛و باالخره وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تابع
وزارت علوم نیز با میانگین  28درصد در رتبه سوم قرار دارد.
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منودار 1

میزاناستفادهازابربرچسبها
در سه گروه جامعه آماری
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علومپزشکی

آزاد اسالمی
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نتیجهگیری

یافتههای تحقیق نشان داد که تمام وبسایتها از عناصر فرادادهای عام یعنی ابربرچسبهای
قرار داده شده در زبان اچ.تی.ام.ال -.هرچند اندک -استفاده کردهاند .سعادت (،)1385
در پژوهش خود بر روی وبسایت کتابخانههای ملی به این نتیجه رسید که از میان 69
وبسایت کتابخانههای ملی جهان 39 ،وبسایت از ابربرچسبها استفاده نمودهاند که این
تعداد نسبتی معادل  56/5درصد را تشکیل میدهد.
پژوهش بهمنآبادی ( )1384نشان میدهد که بیش از  90درصد سایتهای منتخب
فارسی حداقل از یکی از انواع برچسبها استفاده میکنند .مهراد و گیلوری ( )1384نیز در
بررسی میزان استفاده از ابربرچسبها در طراحی  97مجله الکترونیکی فارسی نشان دادند که
 26/9درصد آنها از ابربرچسبها استفاده کردهاند .در تحقیق نادی راوندی ( )1388مشخص
شدکه همه 8کتابخانه دیجیتالی ایران از عناصر فرادادهای عام (ابربرچسبهای زبان اچ.تی.ام.ال).
استفاده نمودهاند.
نتایج تحقیقـات انجام شده توسـط دروت ( ،)2002نویک ( ،)2002کـریون (،)2002
علیمحمـدی ( ،)1382ژانگ و دیمیتروف ( ،)2004و شـریف ( )1386نشان میدهـد که در بین
ابرنشانههای زبان نشانهگذاری فرامتن ،عناصر توصیف و کلیدواژه اهمیت بیشتری دارند .نتایج
تحقیق حاضر نیز نشان داد که از مجموعه ابرنشانهها ،عناصر عنوان ،نوع ،محتوا ،کلیدواژه ،ارتباط،
و توصیف بیشترین کاربرد را داشتهاند.
تمام این پژوهشها نشان میدهند که ابربرچسبها در سـرآیند صفحات وب ،اهمیت
فراوانی جهت نمایهسازی و سازماندهی صفحات وب دارند .حتی نتایج برخی پژوهشها مانند
سعادت ( )1385نشاندهنده توجه بیشتر طراحـان صفحات وب به ابـربرچسبها  -نسبت
به طرحهای فـرادادهای خاص مانند دوبلین -است .این موضـوع با توجـه به قدمت بیشتر
ابربرچسبها و آشنایی بیشتر طراحان وبسایتها با آنها میتواند توجیهپذیر باشد.
از دیگر مواردی که دراین تحقیق قابل تأمل است ،این است که در میان وبسایتهای
مورد بررسی ،که بهدلیل تشابه اسم به سه گروه مجزا (دانشگاههای علوم پزشکی ،دانشگاههای
تابع وزارت علوم و دانشگاههای آزاد اسالمی) تفکیک شدند ،از میان  25کتابخانه مرکزی
دانشگاههای علوم پزشکی تعداد  16کتابخانه ،از میان  44کتابخانه مرکزی دانشگاههای تابع
وزارت علوم تعداد  40کتابخانه ،و باالخره از  47کتابخـانه مرکـزی دانشگاههای آزاد اسالمی
تنها  10کتابخانه وبسایت اختصاصی داشتند که در این میان ،میزان اندک کتابخانههای مرکزی
دانشگاه آزاد اسالمی که واجد شرایط بودند ،قابل تأمل است .تعدادی از کتابخانهها نیز تنها مجهز
به نرمافزار جستوجوی منابع کتابخانه بودند که آنها هم از جامعه آماری حذف گردیدند.
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پیشنهادها

وبسايت هر كتابخانه ،فصلي جديد در ارائه خدمات نوين و تحولي گسترده در نوع روابط
كتابخانه با كاربران خود و نيز با ساير كتابخانهها و مراكز اطالعرساني محسوب ميشود و
پنجرهای به کتابخانه و راهنمای کاربران اینترنت است .در واقع ،کتابخانهها ،عالوه بر ارتباط
و بهرهگیری از امکانات اینترنت ،میتوانند از این طریق به معرفی خود و ارائه خدمات به
کاربران نیز بپردازند .با توجه به اهمیت و رسالتی که وبسایتهای کتابخانهای دارند ،مسئوالن
کتابخانهها نیز الزم است نسبت به ایجاد و طراحی یک صفحه وب مخصوص کتابخانه
مرکزی در سایت دانشگاه توجه بیشتری نموده و مسئوالن دانشگاه را نیز جهت فراهم کردن
شرایط الزم ،توجیه و ترغیب نمایند .بررسی عدم توجه به طراحی وبسایتهای کتابخانهای
کارآمد در دانشگاههای آزاد اسالمی و نیز تعیین میزان مشارکت و همکاری کتابداران در
طراحی وبسایتکتابخانههای مرکزی دانشگاههای ایران میتواند پیشنهادی برای انجام
پژوهشهای آتی باشد.
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