
هدف: افزایش سطح دسرتسی وبگاه ها و باال بودن رتبۀ سایت های 
بازیابی شده در فهرست رتبه بندی موتورهای جست وجو با به کارگیری 
ابربرچسب ها امکان پذیر است. این پژوهش با هدف بررسی میزان 
رؤیت ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامنت و عنارص فراداده ای 
هستۀدابلین در وبگاه آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو انجام 

شده است.
روش گردآوری و تحلیل داده ها:پژوهش حارض از نوع پیامیشی 
است و برای تعیین میزان حضور عنارص ابرداده ای از روش تحلیل 
صفحه های وب استفاده شده است. درمجموع، تعداد 49 صفحۀ 
بررسی  خانگی آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو مورد 
قرار گرفته است و با مشاهدۀsource آنها از طریق مرورگر اینرتنت 
فراداده ای  عنارص  و  اچ.تی.ام.ال.  ابرداده ای  عنارص  اکسپلورر، 
هستۀدابلین آنها استخراج و در سیاهۀ وارسی منظور شده است. 
سپس،داده ها،با استفاده از آمار توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین( 

تجزیه و تحلیل شده اند. 
یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد از میان عنارص 
هستۀدابلین تنها شش عنرص از عنارص استاندارد مذکور در صفحه های 
بازیابی شده مشاهده شد که عنرص پدیدآورنده، بیشرتین فراوانی)4( 
را داشته است. بررسی صفحه ها از نظر میزان رؤیت پذیری عنارص 
اچ.تی.ام.ال. نیز حاکی از آن بود که وبگاه آرشیوهای ملی ایران و 
امارات به ترتیب دربردارندۀ بیشرتین عنارص بوده اند. از میان عنارص 
به کارگرفته در وبگاه ها نیز به ترتیب عنارص نوع-محتوا، توصیف، 
و کلیدواژه با فراوانی های 43،28، و 26 در مقایسه با سایر عنارص 
بیشرتین کاربرد را داشته اند.رویکرد طراحان صفحه های وب نیز با 
استفاده از جدول انطباق عنارص هستۀدابلین و عنارص اچ.تی.ام.ال. 
انجام شد که جنبۀ توصیف محتوا در رتبۀنخست، و مالکیت حقوقی و 

ساختار ظاهری در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. 
نتیجه گیری: میزان حضور عنارص هستۀدابلین در وبگاه های بررسی 
شده، در مقایسه با عنارص ابرداده ای اچ.تی.ام.ال. بسیار کم است که 
از جمله علل آن می توان به پیچیده بودن این عنارص اشاره کرد. نتایج 
بررسی رویکرد طراحان نیز نشان می دهد که آنها به جنبۀ غنی سازی 

محتوا بیش از دو جنبۀ دیگر توجه می کنند. 

ڪلیدواژه ها 

فراداده/ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامنت/عنارص استاندارد هستۀدابلین/آرشیوهای ملی/
 شورای جهانی آرشیو
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 اقیانوس شناسی و علوم جوی
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3. Yakel

بررسی میزان رؤیت عنارص ابرداده ای و عنارص 
هستۀ دابلین در وبگاه آرشیوهای ملی 

عضو شورای جهانی آرشیو1

مقدمه
تیم برنرزلی در اویل دهۀ 1990 شبکۀ وب را راه اندازی کرد. رشد و گسترش وب و 
شکل گیری شبکه های اطالعاتی و فناوری های وابسته منجر به گسترش فزایندۀ انواع منابع 
اطالعاتی در قالب های الکترونیکی شده است که سازماندهی و سهولت دسترسی به این منابع 
اطالع رسانان را با چالش هایی روبه رو ساخته است. وب جهانگستر، به عنوان یکی از ابزارهای 
اینترنت، امکانات زیادی را به کاربران جهت انتشار و اشاعۀ اطالعات داده است؛ به گونه ای 
که در محیط وب هر کاربری می تواند هم ناشر اطالعات باشد و هم استفاده کنندۀ آن. این امر، 
منجر به افزایش منابع اطالعاتی متنی و غیرمتنی در شبکۀ جهانی اینترنت شده است. حجم و 
تنوع منابع وب بسیار زیاد است و هنگام جست وجوی این منابع با نتایج بسیار زیادی روبه رو 
خواهیم شد. لذا، جهت دستیابی به نتایج بهتر، باید منابع موجود در وب را سازماندهی و 

توصیف کنیم تا در حداقل زمان به نتایج بهتری دست یابیم.
آرشیوها، مانند دیگر مراکز اطالع رسانی از تأثیرات وب و اینترنت بی بهره نبوده اند و 
تحت تأثیر محیط های مجازی، سعی دارند  خدمات خود را از طریق اینترنت و وب بهتر 
و بیشتر عرضه نمایند و موجبات رشد خود و کاربرانشان را فراهم آورند. هرچند که یاکل3 
)2004( اظهار می دارد که آرشیوها نسبت به سایر مراکز اطالع رسانی، از جمله کتابخانه ها، 
در استفاده از فناوری کندتر حرکت کرده اند؛ ورود فناوری، به خصوص اینترنت و وب، 
سیاست گذاری را در امر اطالع رسانی آرشیوی تغییر داده است و آرشیوها سعی می کنند 
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با استفاده از ابزارهای فناوری نوین حضوری فعال در عرصۀ وب داشته باشند. از همین 
روست که دیده می شود بسیاری از آرشیوها، به خصوص آرشیوهای ملی در سراسر دنیا، 
مانند سایر مراکز و مؤسسه های اطالع رسانی، اقدام به ایجاد و توسعۀ وبگاه هایی کرده اند تا 

از این طریق بر سرعت اشاعۀ اطالعات و خدمت رسانی نوین خود بیفزایند.  
 رشد و گسترش روزافزون منابع اطالعاتی،ضعف و ناکارآمدی ابزارهای جست وجوی 
اطالعات )مانند موتورهای کاوش(، تقاضای روبه رشد استفاده کنندگان برای دستیابی به 
اطالعات مرتبط از یک سو، و سرعت سرسام آور منابع در شبکۀ جهانی از سوی دیگر باعث 
شده است که روش های سنتی پاسخگوی نیاز وب برای توصیف و سازماندهی اطالعات آن 
نباشد.  مطالعات نشان می دهد که حتی ابرموتورهای جست وجو نیز نمی توانند تمامی وب را 
نمایه سازی کنند. از سوی دیگر، کاربران اطالعات وب به اطالعات دقیق و مرتبط نیاز دارند. 
جهت رفع این مشکل، طرح ها و پروژه های متعددی جهت سازماندهی و بهبود دسترسی به 
اطالعات وب انجام گرفته است. یکی از این ابزارها »ابرداده«است که تا حدودی توانسته بر 
چالش های سازماندهی منابع اینترنتی فایق آید. برای ابرداده تعاریف متعددی ارائه شده است، 
اما در ساده ترین تعریف، ابرداده به داده ها و اطالعاتی دربارۀ منابع اطالعاتی اطالق می شود. 
به تعبیرخاص، ابرداده ابزاری است که برای شناسایی، توصیف، و ردیابی منابع اطالعاتی 
الکترونیکی موجود در شبکۀ اینترنت به کار می رود)موسوی چلک،1386(.درواقع، فراداده دو 
کارکرد مهم دارد: توصیف منبع و کشف منبع که ضمن توصیف منبع به شکلی ساختارمند 
امکان کشف مکان و خصوصیات خاص آن را نیز فراهم می کند)صفری1، 2003(.عناصر و 

اجزای تشکیل دهندۀ ابرداده به سه دستۀ کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از:
 عناصری که مربوط به محتوای سایت یا منبع می باشند: مثل عنوان، زبان، موضوع، 

توصیف، ارتباط، پوشش؛
 عناصری که با مالکیت منبع در ارتباط هستند؛ و

 عناصری که در اصل به ظاهر فیزیکی منبع مربوط هستند، مثل تاریخ، شکل یا قالب، 
نوع، و شناساگر)دیوتا2، 2003(.

اهمیت و کاربرد فراداده
قابل  ابرداده روشی نظام مند است که منابع اطالعاتی را برای کاربران دسترس پذیر و 
فهم می سازد)محمدی،1383(. با پیدایش شبکۀ جهانی وب، سازماندهی مؤثر و کارآمد 
اطالعات در محیط های رقمی، به خصوص وب،برای سازماندهی منابع اطالعاتی سنتی 
جایگاه خاصی پیدا کرد که آن نیز منوط به مدیریت و ساماندهی کارآمد ابرداده بود. 

1. Safari

2.  Dutta

معصومه دالوند
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درواقع، دو پیشرفت فناورانه سرچشمۀ اصلی پیدایی فراداده محسوب می  شوند، گسترش 
تولید و گردآوری منابع رقمی که نیازمند سازماندهی هستند؛ و دیگری رشد و گسترش 

اینترنت به عنوان رسانه ای برای یافتن این منابع اطالعاتی. 
 کاربردهای مهم فراداده شامل موارد زیر است:

 نظم بخشیدن به منابع اطالعاتی موجود در اینترنت؛
 توصیف پایگاه های اطالعاتی، تصاویر رقمی، فایل های صوتی؛

 تحلیل محتوا،  نمایه سازی، و سازماندهی انواع منابع اطالعاتی شبکه؛
 تطبیق و اشتراک و یکپارچه سازی منابع اطالعاتی ناهمگن شبکۀ اینترنت؛

 تسهیل جست وجو و بازیابی منابع اطالعاتی شبکۀ اینترنت؛
 ایجاد امکان برای دسترسی کاربران شبکه به اطالعات دقیق و مرتبط؛ و

 مدیریت پرحجم گسترده ای از اطالعات شبکۀ اینترنت )زو1، 1997(.
فراداده ها براساس یک دسته استانداردها و طرح واره های تدوین شده مورد استفاده 
می روند،  کار  به  اچ.تی.ام.ال.  زبان  در  که  عامی  فراداده های  رایج ترین  می گیرند.  قرار 

ابربرچسب های اچ.تی.ام. ال. هستند)سعادت1385؛ نادی راوندی1388(.

فراداده های عام زبان نشانه گذاری فرامنت2 
اچ.تی.ام.ال.یا زبان نشانه گذاری فرامتن، دراوایل دهۀ 1990 بر مبنای اس.جی.ام.ال.به وجود آمد؛ 
به طوری که پژوهشگران بتوانند به سادگی اطالعات را در شبکه، به خصوص وب، به اشتراک 
بگذارند. اچ.تی.ام.ال. نقش عمده ای در بازیابی اطالعات دارد و بدان منظور طراحی گردید که 

یک مدرک امکان دیده شدن توسط »مرورگرها« را با قابلیت های مختلف داشته باشد.
این فراداده ها در قالب ابربرچسب ارائه می گردند و به همین منظور در میان استانداردهای 
فراداده ای اهمیت خاصی یافته اند.این ابربرچسب ها می توانند عالوه بر تعیین ماهیت صفحۀ وب، 
مجاری مناسبی را برای نمایه شدن یک صفحه توسط موتورهای کاوش و نیز دسترسی کاربران به 
آن صفحه فراهم کنند )علیمحمدی1382؛ نادی راوندی 1388(. امروزه، زبان نشانه  گذاری فرامتن 
از رایج ترین زبان های مورد استفاده در طراحی صفحه های وب به شمار می رود. ابربرچسب های 

اچ.تی.ام.ال. شامل برچسب های HTTP EQUTV و برچسب های ویژگی های نام هستند. 

HTTP EQUIV برچسب های
در  است  ممکن  و  دارند  مرورگر نت اسکیپ همخوانی  با  بیشتر  که  برچسب ها،  این 
مرورگرهای دیگر نیز در نظر گرفته نشوند، بسیار رایج و پراستفاده اند. این فراداده ها، به طور 

1. Xu

2.  Hyper Text Markup 

Language)HTML(

بررسی میزان رؤیت عناصر
 ابرداده ای و عناصر هستۀدابلین در ...
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 >/Head< و>Head< و در بین برچسب> Meta HTTP EQUIV <   معمول، با ابربرچسب
آورده شده و عبارت اند از:محتوا-نظم1، نوع-محتوا2، انقضاها3، محتوا- دستنوشته- نوع4، 

محتوا-سبک- نوع5، محتوا-زبان6 ، و جز آن.

برچسب های ویژگی های نام7 
این برچسب ها به عنوان یکی دیگر از فراداده های رایج مورد استفادۀ بسیاری قرار می گیرند 
و تا حدودی برخی از فراداده هایی را که >HTTP EQUIV< فاقد آن است، جبران می کند. 
این فراداده ها بیشتر به شکل >Meta name< آغاز می شوند و عبارت اند از: روبات ها8، 

توصیف9، کلیدواژه10، نویسنده11، تولید کننده12، جز آن)سعادت 1385(.

طرح فراداده ای هستۀدابلین13 
اینترنت و چالش های جدی برای  با توجه به افزایش روزافزون منابع الکترونیکی در 
سازماندهی این منابع، مفهوم ابرداده اهمیت خود را به طور چشمگیری نشان داده است. 
تالش همگان دراین جهت است تا استاندارد و الگویی تولید کنند که از انسجام و جامعیت 
بیشتری برخوردار باشد و سهولت تولید رکوردهای ابرداده ای را تضمین کند. از جملۀ این 

طرح ها می توان به طرح ابرداده ای دابلین کور14  اشاره کرد.
قالب داده ای دابلین کور، که از کارگاهی با همین نام در سال1995 توسط اُ.سی.ال.سی. 
در شهر دابلین اوهایو گرفته شده است، به خاطر جامعیت، سهولت کاربرد، و کارآیی در 
سطح بین المللی از مقبولیت و کاربردپذیری زیادی برخوردار است. طرح دابلین کور، 
اثبات رسانده  قابلیت ها و کاربردهای عملی و عینی خود را در بسترهای مختلفی به 
است. به همین خاطر، نه تنها در کتابخانه ها و مراکز فهرستنویسی بلکه در سازماندهی منابع 
اینترنتی نیز کارآیی الزم را دارد. مجموعۀ عناصر فراداده ای دابلین کور، در سال 2003 ، 
در کمیتۀ فنی TC 46/SC4 ایزو به تصویب رسیده است)Dublin core: Iso 1583،2003(.این 
طرح استاندارد دو سطح دارد: سطح ساده و ویژه)مقید به توصیفگرها(. سطح ساده شامل 

15 عنصر، و سطح ویژه شامل 7 عنصر )در مجموع 22 عنصر( است.
ابربرچسب ها در نمایه سازی و سازماندهی صفحه های وب اهمیت زیادی دارند. 
فهرست  در  بازیابی شده  رتبۀوبگاه های  بودن  باال  و  وبگاه ها  دسترسی  افزایش سطح 
رتبه بندی موتورهای جست وجو با به کارگیری ابربرچسب ها امکان پذیر است. در این 
تحقیق نیز تعیین ابربرچسب های به کار گرفته شده در وبگاه های آرشیوهای ملی عضو 
شورای جهانی آرشیو جهت ذخیره، ساماندهی، و بازیابی اطالعات در محیط وب نشان 

1. Content- disposition

2. Type-Content

3. Expires

4. Content-script-type

5. Content-style- type

6. Content- language

7. Name Attributes

8. Robots

9. Description

10. Key word

11. Author

12. Generator

13. Dublin Core Metadata Initiative

14. Dublin core
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خواهد داد که وضعیت به کارگیری این عناصر در وبگاه های موجود چگونه است. این 
پژوهش حاضر، در نظر دارد با تعیین میزان استفادۀوبگاه های آرشیوهای ملی از ابربرچسب ها 
و انواع ابربرچسب های مورد استفاده، به بررسی رویکرد طراحان این وبگاه ها در استفاده از 

روش های نوین در طراحی و ساماندهی منابع خود در وبگاه های مزبور بپردازد. 

هدف پژوهش 
هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه ای عناصر ابرداده ای دابلین کور و مجموعۀ 
ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن موجود در وبگاه های آرشیوهای ملی عضو شورای 

جهانی آرشیو است.

پرسش های پژوهش
هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسش های زیر است:

پرسش اصلی:
آیا در وبگاه های آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو از عناصر ابرداده ای و 

ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن استفاده شده است؟
پرسش های فرعی:

1.  میزان به کارگیری عناصر ابرداده ای هستۀدابلین در صفحه های وب چگونه است؟
2. میزان به کارگیری ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن در صفحه های وب چگونه 

است؟
3.  در سازماندهی اطالعات این وبگاه ها، وضعیت عناصر مرتبط با جنبۀ توصیف 

محتوا، مدیریت مالکیت فکری و حقوق، و ساختار ظاهری و فیزیکی چگونه است؟

پیشینۀ پژوهش 
حاجی زین العابدینی)1381(، در پایان نامۀ خود به این نتیجه رسید که در طراحی صفحه های 

وب از عناصر ابرداده ای به طور کامل و درست استفاده نمی شود.
به کارگیری  میزان  داده است که  نشان  نیز  پژوهش علیمحمدی)1382(  یافته های 
ابرنشانه های کلیدواژه و توصیف در قیاس با شاخص بین المللی در سطح پائینی قرار دارد.
پیشوا و مجیدی)1386(، در پژوهشی میزان استفاده از دو ابربرچسب کلیدواژه و 
توصیف را در مجله ها مورد بررسی قرار دادند. پژوهش آنها نشان داد که میزان استفاده از 

این ابربرچسب ها رشد چندانی نداشته است. 

بررسی میزان رؤیت عناصر
 ابرداده ای و عناصر هستۀدابلین در ...
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شریف )1386(، در پژوهشی اثربخشی پنج عنصر ابرداده ای را از قالب اچ.تی.ام.ال. 
و دو عنصر را از قالب دابلین کور در 84 صفحۀ وب آزمود. نتایج، نشانگر اثربخشی دو 

عنصر عنوان و توصیف زبان اچ.تی.ام.ال. در هر دو موتور کاوش است.
شفیعی علویجه)1388(، در پژوهشی 90 صفحۀ وب را از طریق جست وجو در 
موتورهای جست وجوی عمومی)گوگل، یاهو، و ام اس ان( انتخاب کرد و میزان عناصر 
ابرداده ای)هستۀدابلین و ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن( را در این صفحه هامورد 
بررسی قرار داد. نتایج حاکی از حضور بسیار کم عناصر ابرداده ای هستۀدابلین و ابرنشانه های 

زبان نشانه گذاری فرامتن در صفحه های بازیابی شده بود.
 نادی راوندی)1388(، در پژوهش خود که به بررسی عناصر فراداده ای در کتابخانه های 
رقمی پرداخته است، به این نتیجه رسید که هیچ کدام از کتابخانه های رقمی مورد بررسی از طرح 
فراداده ای خاصی برای وبگاه خود بهره  نگرفته اند، اما از عناصر فراداده ای عام)ابربرچسب های 

زبان اچ.تی.ام.ال.( استفاده کرده اند.
 بابائی)1389(نیز در پژوهشی دیگر به بررسی عناصر فرادادۀ به کار رفته در وبگاه 
که هیچ یک  دریافت  پرداخت و  تابع وزارت علوم  دانشگاه های  مرکزی  کتابخانه های 
از وبگاه ها از عناصر فراداده ای هستۀدابلین استفاده نکرده اند وتنها از فراداده های زبان 
نشانه گذاری فرامتن استفاده شده که کتابخانه های مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و علم 
و صنعت ایران، با 57درصد در رتبۀ نخست؛ و دانشگاه شهید بهشتی، با 49درصددر رتبۀ 

دوم قرار داشت. 
کتابخانه های  وبگاه  فراداده  عناصر  »انطباق  عنوان  با  پژوهشی  در  اباذری)1390(، 
مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی با عناصر فراداده دابلین«،  16 وبگاه کتابخانه های مرکزی 
دانشگاه های علوم پزشکی ایران را برای یافتن عناصر دابلین کور مورد بررسی قرار داد که 
نتایج نشان داد که هیچ یک از وبگاه ها از عناصر فرادادۀدابلین استفاده نکرده اند و در طراحی 
تمام این وبگاه ها از فراداده های عام زبان نشانه گذاری فرامتن استفاده شده است.همچنین، 
در این پژوهش، بررسی رویکرد طراحان نشان داد که توجه به محتوای منبع در رتبۀ اول و 

توجه به ظاهر فیزیکی منبع و مالکیت فکری در رتبه های بعدی قرار دارند.
وینیارد1 )2001(، پنج کلیدواژه را در سه موتور جست وجوی  هات بات، آلتاویستا، 
و گوگل مورد جست وجو قرار داد  و 20 نتیجۀنخست از هر جست وجو را بررسی کرد. 
از 299 صفحۀ وب بررسی شده، 212 صفحه )70/90درصد( دارای حداقل یک ابرنشانه 
بودند و تنها 7 صفحه)2/34درصد( از عناصر ابرداده ای هستۀ دابلین استفاده کرده بودند. 
محقق پیشنهاد می کند که طراحان صفحه های وب برای توصیف محتوای صفحه های  1.  Vineyard

معصومه دالوند
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خود، از عناصر ابرداده ای استفاده کنند. به عالوه، طراحان موتورهای جست وجو نیز امکان 
جست وجو از طریق فیلدهای ابرداده ای را برای کاربران فراهم نمایند.

نویک1 )2002( نیز 749 وبگاه را مورد بررسی قرار داد که نتایج نشان داد 175 وبگاه 
از ابربرچسب کلیدواژه و 156وبگاه از ابربرچسب توصیف استفاده کرده اند.

نتایج پژوهش ژانگ و دیمیتروف2 )2005(،  با عنوان» تأثیر اجرای فراداده بر قابلیت 
نمایش صفحه های وب در نتایج موتورهای جست وجو« نشان دادکه فراداده سازوکار 

مناسبی برای بهبود نمایان شدن وب در فهرست نتایج موتورهای جست وجوست.
 مازورک3 و همکارانش)2006(، طی پژوهشی به ارائۀ مفهومی از کاربردپذیری و 
جمع آوری فراداده براساس پروتکل او.ای. آی.پی.اچ.ام. در کتابخانه های رقمی منطقه ای در 
لهستان پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که حضور فراداده در ساختار کتابخانه های 
رقمی امکان ارائۀ خدمات محتوایی را در سطح باال برای کتابخانه فراهم می آورد. مرور 
ابرداده ای و عناصر  انجام شده نشان می دهد که درخصوص کاربرد عناصر  تحقیقات 
هستۀدابلین تحقیقات بسیاری انجام شده است، ولی درخصوص کاربرد این عناصر و 
ابرنشانه ها در وبگاه های آرشیوی به طور اخص پژوهشی صورت نگرفته است.از این رو، 
لزوم انجام چنین پژوهشی ضروری به نظر می رسد. همچنین، این امر می تواند نشان دهندۀ 

ضرورت و اهمیت اجرای این پژوهش در جهت ارتقای وبگاه های آرشیوی باشد. 

روش شناسی  پژوهش
این پژوهش از نوع پیمایشی است و در آن از روش تحلیل صفحه های وب برای تعیین 
میزان حضور عناصر ابرداده ای به کار رفته در آنها استفاده شده است.برای انجام پژوهش 
حاضر تمامی وبگاه های آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو از طریق وبگاه ایکا4  
شناسایی شده و با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر و مشاهدۀ Source آنها عناصر 
فراداده ای مورد نظر استخراج شد.الزم به ذکر است که وبگاه های مورد مطالعه متعلق به 
شعبه های منطقه ای ایکا هستند و تمامی آنها در کالس A )دسته آرشیوهای ملی( قرار 
 National دارند. جهت یکدست کردن جامعۀ مورد مطالعه تمامی وبگاه هایی که عبارت
Archives را در صفحۀ خانگی خود داشته اند، بازیابی شده  و مورد تحلیل قرار گرفته اند. 

درمجموع، تعداد 49 صفحۀ خانگی جامعۀ این پژوهش را تشکیل می دهد.الزم به ذکر 
است که میزان استفاده از عناصر هستۀدابلین در وبگاه های مورد مطالعه بسیار کم بوده است؛ 
لذا از یک جدول انطباقی میان ابربرچسب های اچ.تی.ام.ال. و عناصر هستۀدابلین  استفاده 
شده و با استفاده از فهرست عناصر تطبیق داده شده میزان انطباق نیز در سایت ها مشخص 

1. Nowick

2. Zhang and Dimitroff

3. Mazurek

4. www. Ica.org
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شده است. برای تعیین رویکرد طراحان وبگاه ها، سه رویکرد توصیف محتوا، مالکیت 
حقوق، و ساختار ظاهری در وبگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل عدم تساوی عناصر 
فراداده ای در هریک از سه جنبه، با استفاده از فرمول   میزان گرایش وبگاه ها به هر 
جنبه بررسی شده است. در این فرمول، X برابر است با درصد میزان استفاده؛F نشان دهندۀ 
میزان فراوانی؛ و Yعناصر موجود را نشان می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از  آمار 

توصیفی استفاده شده است. 

یافته های پژوهش
یافته های پژوهش درارتباط با پرسش نخست: براساس یافته های پژوهش میزان رؤیت 
پدیدآورنده  عناصر  دابلین،  از 15 عنصر  و  بسیار کم می باشد  عناصر هستۀدابلین کور 
با فراوانی4؛ موضوع، تاریخ، و قالب با فراوانی 2؛ و حقوق و پوشش با فراوانی1 در 

وبگاه های مورد مطالعه مشاهده شدند)پیوست1: جدول عناصر هستۀدابلین(.
یافته های پژوهش در ارتباط با پرسش دوم:جدول 1 وضعیت وبگاه های مورد مطالعه 

را از نظر رؤیت ابرنشانه های زبان فرامتن نشان می دهد.

14 * * * * * * * * * * * * * * ایران 

6 * * * * * *

رسی النکا

2 * * آلبانی 

5 * * * * * بوتان 

7 * * * * * * * ش
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4 * * * * آندورا
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در وبگاه آرشیوهای ملی

 عضو شورای جهانی آرشیو
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5 * * * * * اسرتالیا 

4 * * * * برزیل

6 * * * * * * ک 
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1 *
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2 * * ایتالیا
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1 * سنگاپور

2 * * اسلوونی

3 * * *

آفریقای جنوبی

5 * * * * * اسپانیا

1 * سوئد

3 * * * تایلند

5 * * * * * س
تون

6 * * * * * * اسکاتلند

6 * * * * * * اوکراین

2 * * سنگال

3 * * *

رصبستان

7 * * * * * * * نروژ

2 * *

نیو زیلند 
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3 * * * ک
مکزی

6 * * * * * * لهستان

3 * * * رومانی

2 * *

Isle ofm
an

6 * * * * * * روسیه

4 * * * * پرتغال

5 * * * * * ت
مال

7 * * * * * * *

انگلستان

1 * هلند

2 * * ایرلند

1 * فنالند

1 *

مجارستان

1 * کره 
جنوبی

6 * * * * * * کنیا

7 * * * * * * * التویا

7 * * * * * * *

لوگزامبورگ
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داده های جدول 1 نشان می دهد که بیشترین عناصر به ترتیب به وبگاه آرشیو ملی 
ایران و آرشیو ملی امارات تعلق دارد و کمترین میزان نیز به وبگاه آرشیو ملی کشورهای 
فرانسه، جزایر فارو، سنگاپور، سوئد، هلند، فنالند، و مجارستان تعلق دارد. داده ها حاکی از 
این است که از مجموع 21 عنصر مورد بررسی، 4درصد از آرشیوهای مورد مطالعه)ایران 
و امارات( بیش از 10عنصر را در source خود به کار برده اند و بیش از 14درصد از آنها 
کمترین میزان استفاده را داشته اند و 82درصد از آنها بین 2 تا 7 عنصر را به کار برده اند. از 
میان عناصر به کاررفته در وبگاه های مورد مطالعه، به ترتیب عنصر نوع  محتوا، توصیف، و 
کلیدواژه با فراوانی 43 )87درصد(، 28)57درصد(، و 26 )53درصد( در مقایسه با سایر 
عناصر بیشترین کاربرد را داشته اند. بنابراین، عنصر نوع محتوا  رتبۀنخست را به خود 
اختصاص داده است و عناصر توصیف و کلیدواژه به ترتیب حائز رتبه های دوم و سوم 
شده اند.عناصر محتوا دستنوشته نوع، شناسۀ برنامه، و نوع  سند، با فراوانی 2 )4درصد( 
دارای کمترین میزان استفاده بوده اند.جدول1 نشان می دهد که وبگاه ها از تمامی ابرنشانه ها 
استفاده نکرده اند)82درصد زیر 10 ابرنشانه(؛ولی عناصر به کاررفته در source آنها عناصر 
کلیدی هستند که در روند نمایه سازی و رتبه بندی توسط موتورهای جست وجو بسیار 
حائز اهمیت هستند که می توان به دو عنصر توصیف و کلیدواژه اشاره کرد. هرچند که دو 
عنصر  توصیف و کلیدواژه در رتبۀ دوم و سوم قرار دارند. این دو عنصر به عنوان حامل معنا 
در روند نمایه سازی صفحه های وب و در مرحلۀ کاوش به وسیلۀ روبات ها، به فراخوانی و 
بازیابی صفحه های وب، کمک شایانی می کنند. لذا، توجه طراحان وبگاه ها به این دو عنصر 
امری ضروری است.از میان ابربرچسب ها، ابربرچسبی که باید مورد توجه طراحان وبگاه ها 
قرار گیرد، ابربرچسب حق مؤلف است که برای حمایت از مالکیت فکری، به خصوص در 
محیط رقمی بسیار حائز اهمیت است. ابرنشانۀ حق مؤلف جایگزین نماد حق مؤلف است 
که به طور معمول در متون چاپی ظاهر می شود. به واسطۀ تخصیص برچسب حق مؤلف، 
از مالکیت معنوی فرآوردۀ رقمی، یعنی صفحۀ وب، محافظت می شود)هیاواتا1 2000(. 
درواقع، این ابربرچسب نشان دهندۀ این است که صفحه، متعلق به شخص یا گروه خاصی 
می باشد و از هرگونه سوءاستفاده می تواند جلوگیری کند. فراوانی این ابربرچسب در 
وبگاه های مورد مطالعه 5 می باشد که با توجه به اهمیت مالکیت معنوی در محیط مجازی 

باید بیشتر از این مورد توجه طراحان قرار می گرفته است.  1.  Hiawatha

معصومه دالوند
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یافته های پژوهش در ارتباط با پرسش سوم
برای پاسخ به پرسش سوم وبگاه های مورد مطالعه براساس طرح کورتین بررسی شده اند.
در طرح کورتین1، انطباق میان عناصر ابربرچسب اچ.تی.ام. ال.، فراداده های هستۀدابلین، و 
استاندارد کورتین صورت گرفته است)Metadata@curtin 2002(. در این مقایسه، انطباق میان 
عناصر دابلین و ابربرچسب به اثبات رسیده است که نادی راوندی)1388( و بابایی)1389( 

از همین جدول در پژوهش های خود استفاده کرده اند. مبنای تطبیق جدول 2 است.
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فراوانی عنارص منطبق شده در وبگاه های مورد مطالعه معادل در ابربرچسب ها عنارص هستۀدابلین ردیف

17 عنوان عنوان 1

15 پدیدآورنده/نویسنده پدیدآورنده 2

28 موضوع/کلیدواژه/رده موضوع 3

28 توصیف توصیف 4

2 آدرس اینرتنتی شناساگر 5

6 تاریخ/بازدید مجدد تاریخ استفاده 6

6 حقوق حقوق 7

2 قالب قالب 8

3 نارش نارش 9

0 همکار همکار 10

1 پوشش پوشش 11

1 منبع منبع 12

14 زبان زبان 13

0 ارتباط ارتباط 14

2 نوع نوع 151. Curtin

عنارص فراداده ای استفاده شده در وبگاه 

آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو

منودار  1

انطباق فراداده های عام زبان نشانه گذاری

 فرامنت و هسته دابلین کور

جدول  2

بررسی میزان رؤیت عناصر
 ابرداده ای و عناصر هستۀدابلین در ...
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با استفاده از جدول انطباق عناصر، رویکرد و گرایش طراحان وبگاه های آرشیوهای 
ملی عضو شورای جهانی آرشیو  بررسی شده است. این رویکردها را می توان در سه بخش 
توصیف محتوا، مالکیت فکری، و ساختار فیزیکی و ظاهری بررسی کرد. جنبۀ توصیف 
محتوا شامل عنوان، موضوع، توصیف، منبع، زبان، ارتباط، پوشش؛ جنبۀ مالکیت فکری 
شامل پدیدآورنده،  ناشر، همکار، حقوق؛ و جنبۀ ساختار ظاهری و فیزیکی نیز شامل تاریخ، 

نوع، قالب و شناساگر است.

5 2 1 2 ایران 1

3 1 - 2 رسی النکا 2

1 1 - - آلبانی 3

3 - - 3 بوتان 4

4 - 1 3 بنگالدش 5

3 1 - 2 آندورا 6

4 - 1 3 اسرتالیا 7

2 - 1 1 برزیل 8

3 - 1 2 9 بلژیک

4 - - 4 کانادا 10

1 1 - - عراق 11

5 1 - 4 ژاپن 12

3 - - 3 چک 13

1 1 - - فرانسه 14

1 - 1 - جزایر فارو 15

1 - - 1 هائیتی 16

1 - - 1 ایتالیا 17

5 1 1 3 امارات 18

4 - 1 3 آمریکا 19

4 - - 4 مالزی 20

1 1 - - سنگاپور 21

1 1 - - اسلوونی 22

2 1 1 ـ افریقای جنوبی 23

3 - - 3 اسپانیا 24

1 1 - - سوئد 25

جمع کل
ساختار ظاهری

)4 عنرص(

مالکیت فکری

)4 عنرص(

توصیف محتوا

)7عنرص(
نام آرشیو ردیف 

میزان رؤیت عنارص مربوط به هر سه

 جنبه در وبگاه های آرشیوهای ملی عضو

 شورای جهانی آرشیو

 جدول 3

معصومه دالوند
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داده های جدول 3 حاکی از آن است که، در استفاده از عناصر مربوط به جنبۀ توصیف 
محتوا، بیشترین میزان استفاده از این عناصر به وبگاه آرشیوهای ملی کانادا، ژاپن، مالزی، 
اسکاتلند، و انگستان تعلق دارد که از 7 عنصر، 4عنصر در وبگاه این آرشیوها مشاهده شده 
است. در استفاده از عناصر مربوط به جنبۀ مالکیت فکری،وبگاه 17 کشور از میان 49 کشور  
تنها یک عنصر را از 4 عنصر به کار برده اند و بقیۀوبگاه ها از این عناصر استفاده نکرده اند.
همانطور که در توضیحات داده های جدول 1 ذکر شد، ابربرچسب حق مؤلف از اهمیت 

جمع کل
ساختار ظاهری

)4 عنرص(

مالکیت فکری

)4 عنرص(

توصیف محتوا

)7عنرص(
نام آرشیو ردیف 

2 - - 2 تایلند 26

3 - - 3 تونس 27

4 2 - 2 اوکراین  28

1 - - 1 سنگال 29

1 - - 1 رصبستان 30

4 - 1 3 نروژ 31

2 - - 2 نیوزیلند 32

2 - - 2 مکزیک 33

3 - 1 2 لهستان 34

5 - 1 4 اسکاتلند  35

2 - - 2 رومانی  36

2 1 - 1 Isle of man 37

4 1 1 2 روسیه  38

3 - - 3 پرتغال 39

4 1 - 3 مالت  40

5 - 1 4 انگلستان  41

1 1 - - هلند 42

2 1 - 1 ایرلند 43

1 - 1 - فنالند 44

1 1 - - مجارستان 45

1 - - 1 کره جنوبی 46

3 - - 3 کنیا 47

4 1 1 2 التویا 48

4 - 1 3 لوگزامبورگ 49

130 22 17 91 فراوانی 

میزان رؤیت عنارص مربوط به هر سه

 جنبه در وبگاه های آرشیوهای ملی

 عضو شورای جهانی آرشیو

ادامۀ جدول 3

بررسی میزان رؤیت عناصر
 ابرداده ای و عناصر هستۀدابلین در ...
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زیادی برخوردار است که حضور آن در یک وبگاه نشان از توجه به مالکیت فکری و 
معنوی در محیط رقمی دارد . داده های جدول 3 نشان می دهد که وبگاه های مورد بررسی 
با به کاربردن تنها یک عنصر از 4 عنصر  هنوز از بعد توجه به مالکیت معنوی در فضای 
وب، رشد قابل توجهی نداشته اند.در به کارگیری عناصر مربوط به جنبۀ توصیف ظاهری و 
فیزیکی توسط وبگاه های مورد مطالعه،وبگاه آرشیو ملی جمهوری اسالمی ایران و اوکراین، با 

به کارگیری 2 عنصر از 4 عنصر در مقایسه با سایر وبگاه ها حائز رتبۀ نخست شده اند.
برای تعیین رویکرد طراحان وبگاه ها و برای مشخص شدن سهم هریک از سه 
به علت عدم  فیزیکی(،  و  مالکیت فکری، و ساختار ظاهری  رویکرد)توصیف محتوا، 
تساوی عناصر فراداده ای در هریک از سه جنبه، میزان استفاده از عناصر فراداده ای در هر 
رویکرد بر تعداد عناصر موجود در آن رویکرد تقسیم شده است تا میانگین استفاده از هر 
رویکرد مشخص شود. برای این منظور، فرمول  جهت تعیین میزان گرایش وبگاه ها 
به هر جنبه، به کار رفته است)X برابر است با درصد میزان استفاده؛ F نشان دهندۀ میزان 

فراوانی؛ و Yعناصر موجود را نشان می دهد(. 

با توجه به داده های نشان داده شده در جدول 4میانگین گرایش در هر جنبه برای 
وبگاه های مورد بررسی به این شرح  است:با جمع بندی عناصر مربوط به جنبۀ توصیف 
جهانی  شورای  عضو  ملی  آرشیوهای  وبگاه های  گرایش  میزان   ،4 جدول  از  محتوا 
آرشیو12/72می باشد. بیشترین میزان استفاده از عناصر مربوط به توصیف محتوا مربوط به 
دو عنصر موضوع و توصیف است که با فراوانی 28 توانسته اند بیشترین درصد استفاده 

)57/15درصد(را به خود اختصاص دهند.  
                                                     

ساختار ظاهری مالکیت فکری توصیف محتوا

نام آرشیو
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2 2 2 6 6 0 3 15 1 0 14 1 28 28 17
میزان رؤیت

در وبگاه 

4/09 4/09 4/09 12/25 12/25 0 6/13 30/62 2/05 0 28/58 2/05 57/15 57/15 34/70
 درصد

استفاده

3 6 12/72  میانگین
گرایش

میزان رؤیت عنارص مربوط به جنبۀتوصیف، 

مالکیت فکری و ساختار ظاهری و فیزیکی در 

وبگاه های آرشیوهای عضو شورای جهانی آرشیو

 جدول 4

معصومه دالوند
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جمع بندی عناصر مربوط به مالکیت فکری و حقوقی نیز عدد6 را نشان می دهد. در 
این جنبه،عنصر پدید آورنده با فراوانی 15، بیشترین درصد استفاده)30/62درصد( را در 

مقایسه با سایر عناصر داشته است. میانگین گرایش آن به شرح زیراست:
   

                                                                              
میزان گرایش وبگاه های مورد مطالعه به عناصر جنبۀ ساختار ظاهری و فیزیکی نیز به  
این شرح است: در میان عناصر مربوط به این جنبه، عنصر تاریخ با فراوانی 6 ، و درصد 

استفاده 12/25 بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.  

                                                                                
در مجموع، از داده های جدول 4 می توان دریافت که رویکرد طراحان وبگاه ها به 
عناصر توصیف محتوا نسبت به دیگر جنبه ها بیشتر بوده است؛ به گونه ای که توجه به 
محتوای وب در رتبۀ نخست و به ترتیب مالکیت فکری و ساختار ظاهری و فیزیکی در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 

بحث و نتیجه گیری
پژوهش در باب فراداده، طی سال های اخیر در ایران حرکتی رو به جلو داشته است و 
باوجود اینکه رویکری بین رشته ای داشته، در عرصۀاطالع رسانی توانسته جایگاه خاصی 
پیدا کند. در سطح ملی و بین المللی پژوهش های بسیاری انجام شده که بیشتر آنها بر 
بازیابی اطالعات در وب تأکید داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در 

توصیف محتوا

توصیف ظاهری

ساختار  ظاهری

نسبت گرایش وبگاه ها به هر جنبه 

از عنارص به طور میانگین

منودار  2

بررسی میزان رؤیت عناصر
 ابرداده ای و عناصر هستۀدابلین در ...
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طراحی صفحه های وب آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو، به ابربرچسب ها 
بیش از یک طرح ابرداده ای خاص مانند طرح ابرداده ای دابلین کور اهمیت داده شده 
است. علیمحمدی )2003(، معتقد است که فقدان استاندارد سازی در زمینه فراداده و عدم 
پشتیبانی موتورهای جستجو از عناصر فراداده ای خاص باعث تشدید این مشکل شده 
است. پژوهش شریف)1385( کاربرد اندک عناصر ابرداده ای خاص را در صفحه های 
وب نشان داده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش وینیارد مبنی بر 
استفادۀ بسیار کم از عناصر ابرداده ای هستۀ دابلین هماهنگی دارد)Vineyard,2001(. شفیعی 
علویجه)1388(، معتقد است که از جمله دالیل کاربرد کم عناصر هستۀ دابلین در طراحی 
صفحه های وب، پیچیدگی این عناصر است. پیچیدگی این عناصر باعث می شود طراحان 
صفحه های وب از این عناصر کمتر استفاده کنند . او پیشنهاد می کند که عناصر موجود در 
طرح های ابرداده ای تا حد امکان ساده شوندتا توسط طراحان صفحه های وب، قابل درک 
و کاربرد باشند. باتوجه به اینکه مطالعات انجام شده حاکی از  حضور کم عناصر ابرداده ای 
هستۀ دابلین در صفحه های بازیابی شده است، ضرورت دارد که طراحان وبگاه ها در 
الگوریتم های بازیابی و رتبه بندی خود، به این عناصر توجه بیشتری داشته باشند. این 
امر باعث افزایش بازیابی صفحه های مرتبط و بهبود رتبۀ آنها در سیاهۀ نتایج جست وجو  
می شود.نتایج تحقیقات انجام شده توسط »علیمحمدی« و »پیشوا« نشان می دهد که در بین 
ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن، عناصر »توصیف« و »کلیدواژه« اهمیت بیش تری 
دارند )علیمحمدی 1382؛ پیشوا و مجیدی 1386( که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت 
دارد.یافته های حاصل از بررسی رویکرد طراحان وبگاه ها نشان داد که توصیف محتوا از 
جایگاه باالتری نسبت به دو رویکرد دیگر برخوردار است که این نتایج با هدف اصلی 
تدوین و گسترش فراداده ها که غنی سازی محتوا می باشد هماهنگی دارد. نتایج پژوهش 
بابائی)1390( نیز نشان داد که طراحان وبگاه های بررسی شده در پژوهش او به جنبۀ 
توصیف محتوا بیش از دو جنبۀ دیگر توجه داشته اند. در پژوهش او جنبۀ مالکیت فکری 
و معنوی دارای پایین ترین رتبه نسبت به دو جنبۀ دیگر است که به اعتقاد او این مسئله 
می تواند به خاطر عدم توجه به حق مؤلف در محیط رقمی کشور ما باشد.درمجموع، 
پژوهش نشان می دهد که حضور عناصر ابرداده ای دابلین کور نسبت به ابرنشانه های زبان 
نشانه گذاری فرامتن در وبگاه های مورد بررسی کمتر بوده است. به کارگیری فراداده ها 
با  دابلین کور  مانند  فراداده ای خاص  به طرح های  نسبت  در طراحی صفحه های وب 
توجه به قدمت بیشتر ابربرچسب ها و آشنایی بیشتر طراحان وبگاه ها با   آنها و پیچیدگی 
عناصر ابرداده ای دابلین کور می تواند توجیه پذیر باشد. ازآنجاکه باال بودن رتبه سایت های 
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بازیابی شده در فهرست رتبه بندی موتورهای جست وجو با به کارگیری ابربرچسب ها 
امکان پذیر است، طراحان وبگاه های آرشیوی باید در پرداختن به عناصر ابرداده ای با دقت 
بیشتری عمل کنند، زیرا با اعمال طرح های فراداده ای در صفحه های وب آرشیوها، سطح 

دسترس پذیری آنها نیز افزایش می یابد.
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رشح عنرصنام عنرصردیف

نامی که به منبع یا اثر داده می شود و اثر به وسیله آن شناخته می گردد.Titleعنوان 1

شخص یا سازمانی که مسئولیت اصلی خلق محتوای اثر را برعهده دارد.Creatorپدیدآورنده2

Subjectموضوع3
موضوع محتوای منبع که از طریق کلیدواژه ها، عبارات کلیدی یا نشانه های 

رده بندی بیان می شود.

Descriptionتوصیف4
رشح محتوای منبع که شامل مواردی چون چکیده، فهرست مطالب 

و ارجاع به منایش گرافیکی محتوا  است.

Identifierشناسه گر5
یک رشته حرفی یا رقمی ای که فقط منبع را مشخص می کند وارجاع روشن و 

)URL(بدون ابهام به آن دارد،مثل نشانی سایت

Dateتاریخ 6
عنرص تاریخ درزمان تدوین، ایجاد، انتشار یا توزیع 

منیع مورد استفاده قرار می گیرد.

Rightsحقوق 7
اطالعات مربوط به حقوق منبع یا اثر، این اطالعات شامل حقوق مالکیت 

معنوی، حق چاپ و نرش و سایر مالکیت است.

شکل فیزیکی یا رقمی ای منبع که معموال شامل نوع رسانه یا ایجاد منبع است.Formatقالب8

Publisherنارش9
شخص حقیقی یا حقوقی)سازمان( که مسئولیت پشتیبانی 

)امور فنی چاپ( و توزیع منبع یا اثر را برعهده دارد.

Contributorهمکار10
شخص حقیقی یا حقوقی  که در تهیه محتوای منبع مشارکت دارد و سهم قابل 

مالحظه ای نسبت به منبع دارد نظیر ویراستار

Coverageپوشش11
پوشش شامل موقعیت مکانی و فضایی

)نام و مکان جغرافیایی( و دورۀ زمانی است.

ارجاع به ماخذی که اثر حارض از آن اخذ شده است.Sourceمنبع اصلی 12

Languageزبان 13
زبان محتوای فکری منبع، بهرتین روش برای این منظور، استفاده از عنرص زبانی 

دو حرفی برای کد زبان است،مثل en  برای انگلیسی

ارجاع به منت مرتبط با اثر یا منبع Relationارتباط14

عنرص نوع،در مورد ماهیت یا گونه محتوای منبع به کار می رود.Typeنوع 15
عنارص فراداده هستۀ دابلین

)سطح ساده(

پیوست  1
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