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| فهرست الفبایی مقاله ها |

مقاالت شفاهي

1 .آسیب شناسی زبان و خط فارسی در بازیابی اطالعات :نگاهی به موتورهای کاوش و

پایگاههای برخط  /شعله ارسطوپور ،فاطمه احمدینسب

2 .ارزیابی کاربردپذیری وبگاه نهاد کتابخانههای عمومی کشور  /صديقه محمد اسماعيل،
ماهرخ ناصحي اسكويي
3 .استفاده از عاملهاي هوشمند نرمافزاري جهت ايجاد قابليت تعاملپذيري در خدمات

محتوايي و اطالعاتي سازمانها  /محمود خراط ،مائده مشرف ،فتانه تقی یاره
4 .امکان سنجی پردازش وبگاه ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران /رضا خانیپور،
محبوبه قربانی ،سهیال فعال

5 .بررسی تاثیر بستر نحوی بر میانکنشپذیری استانداردهای فرادادهای :گامی در

راستای یکپارچهسازی نظامهای اطالعاتی /سید مهدی طاهری

6 .بررسي نحوه سازماندهي منابع اطالعاتي در کتابخانه هاي ديجيتال ايران/
حامد عليپور حافظي ،زهرا عبدالهی ،سميه مجيد ،ميترا حيدر تاميني
7 .بررسی و مقایسۀ قابليت هاي قالب های یونی مارک و مارک  12برای سازماندهی
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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منابع اطالعاتی وب /رقیه حجازی ،مرتضی کوکبی
8 .حق مؤلف در محیط الكترونيك  /داريوش مطلبي  ،شهميه السادات حسيني
9 .خصوصيات وب ايران /مريم پيروزمند

 .10دسـته بنـدی مفهومـی صفحـات وب بـا اسـتفاده از اتوماتـای یادگیر توزیع شـده /
روح اله گودرزی ،مصطفی پیرهادی
 .11راهكارهاي برنامههاي برتر حفاظت وب در مقابله با چالشهاي خفاظت :با تاكيد بر

چالشهاي مديريتي  /هاجر ستوده  ،كيانوش رشيدي

 .12ســنجش رابــط کاربــر پایگاههــای اطالعاتــی پیوســته مجــات تماممتن فارســی /
صدیقه جعفرزاده ،معصومه پیروزفر ،عبدالحسین فرج پهلو
 .13طراحي درخت تصميمگير براي دستهبندي سريع تصاوير در آرشيو وب/
سيد مجتبي حسيني ،عاليه بهرام زاد
 .14عوامل موثر بر درک حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی و راهکارهای پیشنهادی

برای شخصی سازی آن /سعید رضایی شریف آبادی ،نسرين عليپور
 .15مرور و ارزیابی روشهای تشابه سنجی در متن  /حمید آهنگربهان ،غالمعلی منتظر
 .16نقش پيوندها و مديريت آنه در وب سايت كتابخانههاي دانشگاهي/
فائزه دلقندی ،فرحناز فتح اهلل زاده

مقاالت پوستري

1 .آرشیو وب ایران و شناسگر دائمی اشیای رقمی /سعیده اکبری داریان

2 .ارزیابــی جامــع و مانــع بــودن ابزارهــاي كاوش اطالعــات وبــي در حــوزه مديريت/
صدیقه محمد اسماعیل ،مهسا نیکزاد
3 .انتشــار دادههــاي پيونــدي كتابخان ـهاي جهــت بهبــود ميانكنشپذيــري جهانــي/
سعيده اسالمي
4 .بررسی میزان استفاده از ابربرچسبها در وبگاههای نشریات کتابداری و اطالع

رسانی فارسی /میثم داستانی
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5 .بررسي وضعيت وب سايت هاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بر اساس

شاخصهاي وبسنجي  /رقيه تفرجي

6 .بهبــود دقــت و ســرعت دســتهبندي تصاوير بــا درخــت تصميــم  /عاليه بهــرام زاد،
سيدمجتبي حسيني
7 .سایتهای نشانهگذاری اجتماعی :طرحی نوین برای تسهیل سازماندهی اطالعات در وب/
زهرا مزارعی
 .8نگاهی بر عوامل تأثیرگذار برای پیاده سازی مخازن سازمانی در دانشگاهها و مراکز

علمی :پیشنهاد چارچوبی مفهومی /مهدی زاهدی

 .9نمايه سازي و بازيابي تصاوير :ارائه روشي غيرمتني /زینب پاپی ،نجال حریری
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| ارکان کنفرانس |

رییس کنفرانس :اسحاق صالحی
دكرتي مديريت اسرتاتژيك
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ميل ايران
salahi@nlai.ir
دبیر کنفرانس :علی اکرب صفی پور
دكرتي تاريخ ايران بعد از اسالم
معاون پژوهش ،برنامه ريزي و فناوري سازمان اسناد و كتابخانه ميل ايران
a-safipour@nlai.ir
دبیر کمیته علمی :غالمعلی منتظر
دكرتي تخصيص مهنديس برق -كنرتل
دانشــيار مهنــديس فنــاوري اطالعــات دانشــگاه تربيــت مــدرس و قائــم مقــام پژوهشــگاه علــوم و
فنــاوري اطالعــات ايـران
montazer@modares.ac.ir
دبیر اجرایی :فرزانه شادان پور
كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساين ،رئيس گروه پژوهش هاي توسعهاي فناوري اطالعات
سازمان اسناد و كتابخانه ميل ايران
f-shadanpur@nlai.ir
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اعضای کمیتۀ علمی:
احمد اكربي
دکرتی پردازش سيگنال عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت
akbari@iust.ac.ir
كامبيز بديع
دكرتي مهنديس برق
عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات و ارتباطات و فناوري اطالعات
k_badie@itrc.ac.ir
مرتيض براري
دكرتي برق  -مخابرات
رئيس موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطالعات
فتانه تقي ياره
دكرتي مهنديس كامپيوتر در پردازش الگوريتم
استاديار دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران
ftaghiyar@ut.ac.ir
سيد مجتبي حسيني
دکرتی مهنديس كامپيوتر رئیس مرکز فنآوری اطالعات و هوشمندسازی مجتمع دانشگاهی
 ICTدانشگاه صنعتی مالک اشرت و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشرت
mojtabahoseini@aut.ac.ir
سعيد رضايي رشيفآبادي
استاد كتابداري و اطالع رساين
رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشنايس دانشگاه الزهرا srezaei@alzahra.ac.ir
12
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مهرنوش شمس فرد
دكرتي مهنديس كامپيوتر -هوش مصنوعي
استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
m-shams@sbu.ac.ir
سيدمهدي طاهري
دكرتي كتابداري و اطالع رساين
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
taherismster@gmail.com
علريضا طالب پور
دكرتي الكرتونيك – پردازش تصوير
مدير عامل موسسه تبيان
حميد عليزاده
دكرتي كتابداري و اطالع رساين
معاون پژوهيش مركز منطقه اي اطالع رساين علوم و فناوري halizade@ricest.ac.ir
امري غائبي
دكرتي كتابداري و اطالع رساين
دانشیار كتابداري و اطالع رساين دانشگاه الزهرا
ghaebi@alzahra.ac.ir
محمدباقر غزنوي قوشچي
دکرتی مهنديس برق -الكرتونيك
دانشیار دانشكده فني و مهنديس دانشگاه شاهد
ghaznavi@shahed.ac.ir
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سيد اميد فاطمي
دكرتی تخصصی مهندسی برق و كامپيوتر
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران
fatemi@irandoc.ac.ir
رحمت اله فتاحي
دكرتي كتابداري و اطالع رساين
استاد كتابداري و اطالع رساين دانشگاه فردويس مشهد
fattahirahmat@gmail.com
كيوان كوشا
دكرتي كتابداري و اطالع رساين
عضو هيئت علمي دانشكده كتابداري و اطالع رساين دانشگاه تهران
kayvankousha@gmail.com
يزدان منصوريان
دكرتي كتابداري و اطالع رساين
عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي
mansourian@tmu.ac.ir
جعفر مهراد
دكرتي كتابداري و اطالع رساين
رئيس مركز منطقه اي اطالع رساين علوم و فناوري ،پايگاه استنادي علوم جهان اسالم () ISC
dean@srlst.com
نرگس نشاط
دكرتي كتابداري و اطالع رساين ،دانشيار سازمان اسناد و كتابخانه ميل ايران
رئيس گروه پژوهيش سازمان اسناد و كتابخانه ميل ايران
narges_neshat@yahoo.com
14
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| گروه داوران |

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

زويا آبام
سعيد اسدي
امريرضا اصنايف
سعيده اكربي داريان
كامبيز بديع
فتانه تقي ياره
محسن حاجي زين العابديني
سيد مجتبي حسيني
محمد حسن زاده
مريم حورعيل
قاسم خادم رضوي
حميدرضا رادفر
سعيد رضايي رشيف آبادي
ميرتا صميعي
سيدمهدي طاهري

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

فريده عصاره
مهدي عليپورحافظي
داريوش عليمحمدي
كينوش عامدي
رحمت اله فتاحي
معصومه كربالآقايي كامران
مرتيض كوكبي
امريحسني كيهاين پور
داريوش مطلبي
غالمعيل منتظر
يزدان منصوريان
نرگس نشاط
حمزه عيل نورمحمدي
يعقوب نوروزي
علريضا ياري
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| كميته اجرايي |
الف) دبیرخانه
 .1فرزانه شادان پور :دبري اجرايي
 .2فروزان رضایی نیا :کارشناس دبیرخانه
كارشناس پژوهش
 .3فاطمه رمضانپور آهنگري
ب) روابط عمومی و تبلیغ
 .1سامنه احمدی خاجوند
کارشناس روابط عمومی ،مسئول خرب و سایت
ج) انتشارات
 .1محمد بقایی
مدیر اداره کل پژوهش و آموزش
 .2مرتيض معصومیان
رئيس گروه انتشارات
 .3مهشيد برجيان
كارشناس انتشارات
 .4طاهره معامر
دبريخانه انتشارات
 .5نرصت اله امريآبادي
ناظر فنی چاپ و انتشار
 .6علیرضا بخشی
گرافیست (لوگو ،پوسرت)

 .7شهره خوري
گرافيست
 .8مهدي اديب
چاپ و انتشار
 .9آصف آصفي
چاپ و انتشار
د) وبسایت
 .1علیرضا انتهایی
مدیر سایت و کنرتل محتوا
 .2مهندس سعیده اسالمی
پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار
 .3سارا سلیم پور
گرافیست (برن ،وبسایت)
 .4سوري يوسف نيا
مسئول محتوا
ه) تداركات
 .1مرحوم اميان عزيزي
 .2حسني حسن پور
 .3عيل مال مري
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| سخن نخست |
از ويژگيهاي قرون گذشته بيخبري بود و تمايز جدي عصر جديد نسبت به گذشته،
دسترسي آسان به اطالعات است .بشر با از سر گذراندن سه موج و پارادايم كشاورزي،
صنعت و اطالعات ،امروز در قرن بيست و يكم ،پا در عصر انفجار اطالعات نهاده است.
اين امر في نفسه نه مطلوب است نه مذموم ،بلكه به نحوه مديريت ما نسبت به اطالعات
باز ميگردد.
بشر امروزي به دليل رشد روزافزون علم و فناوري در شرايط هشدارآمیز عدم قطعيت
بسر ميبرد و همین مدیریت و تصمیمگیری را با چالش جدي روبرو ساخته است .اگر
اطالعات درست مديريت شود و در تصميمگيريها به موقع به كار آيد ،و از دو ويژگي صحت
و سرعت برخوردار باشد ،ميتواند منشأ تصميمهاي تحول آفرين شود.
ویژگی دیگر این عصر ظهور و حضور همه جانبۀ اطالعات دیجیتالی است .دورانی
فرا رسیده است که در آن بناست دانش مدون و تفکر مضبوط بشر عالوه بر کاغذ ،و حتی
بیش از آن ،بر محمل«بیت» ها مسیر تولید ،نشر و اشاعه ،و مصرف را بپیماید .هم اطالعات
توليد شدۀ تحت وب و هم میزان استفادۀ از این اطالعات با سرعت فزايندهاي رو به رشد
است .کشور ما بنابر اطالعات وثیق ،از حیث تعداد کاربران و میزان حضور و فعالیت آنها در
وب جایگاه نخست را در منطقۀ خاورمیانه داراست .این رون ِد رو به رشد ،با نصب العین قرار
دادن آرمانهای بلند انقالب اسالمی در ترویج تفکر رهایی بخش اسال ِم والیت مدار ،وظیفۀ
خطیری بر دوش نهادها و دستگاههای مسئول تولید ،سیاستگذاری و نشر محتوا در محیط
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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وب قرار می دهد و آن انجام بررسی های علمی و مستند به منظور ابتنای سیاستگذاریها
و عملکردها بر مبانی صحیح و کارآمد و متناسب با نیازهای گوناگون کاربران دراین محیط
است .اما وجه دیگر ،صیانت از این محتوا و انتقال آن به نسلهای آینده است که با توجه به
ناپایداری محتوای قرار گرفته بر اینترنت ،و فناوری پیشرفتهای که برای چنین امر خطیری
الزم است ،از اهمیت مضاعفی برخوردار میشود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران بنابر مأموریت خویش دایر بر
صیانت از میراث فکری کشور و اشاعۀ آن ،عزم راسخ داشته است که براي مديريت منابع
اطالعاتی مهم و رو به رشد وبی نیز چارهانديشي نمايد؛ بنابر این در سال  1389نخستين بار
در کشور به تهيۀ ساز و كار الزم براي ايجاد آرشيو ملی وب همت گماشته است.
از دیگر سو ،سازمان با علم به این که مديريت در اين حوزه مشاركت همۀ صاحبان
انديشه در حوزۀ توليد ،سازماندهي و اشاعه اطالعات تحت وب را می طلبد ،مصمم شد
«نخستين کنفرانس ملي مديريت منابع اطالعاتی وب» را برگزار نمايد تا اهل علم و فناوری
در اين مجمع با هم انديشي و تضارب آراء همچون گذشته اين سازمان را يار و ياور باشند.
این اثر فراهم آمده از تالش پژوهشگرانی است که با وجود نو بودن مباحث مطرح شده
در محورهای موضوعی کنفرانس ،همت نموده ثمرۀ پژوهشهای خود را ارائه نموده اند .رجاء
واثق دارم که با الطاف الهی از این پس مدیریت منابع اطالعاتی وب ،و آرشیو وب به طور
ش و ابتکارعمل اهل دانش و فناوری در کشورمان قرار خواهد گرفت
خاص ،موضوع پژوه 
و در این عرصه نیز فرزندان این مرزو بوم تجسم گفتار نغز رسول اعظم صلی اهلل علیه و آله
خواهند بود که «علم اگر تا ثریا برود ،مردانی از فارس بدان دست خواهند یافت».
اسحاق صالحي
رییس کنفرانس و
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

20

نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب

| سخن دبير علمي كنفرانس |
گسترش روزافزون اطالعات در شبكة اينترنت و سادگي بارگذاري انواع دادهها بر وب ،جهان
را با شكل جديدي از توليد ،انتشار و مصرف اطالعات مواجه كرده است .تغيير جايگاه آحاد
صرف اطالعات به مولّد و ناشر اطالعات و فارغ از سازوكارهاي مرسوم،
جامعه از مصرفكنندة
ِ
سببساز روابطي جديد در عرصة ارتباطات اجتماعي و فرهنگ شده است .از سويي حجم دادهها
و چرخة عمر اطالعات موجود در وب موجب شده كه «حفظ»« ،ذخيرهسازي»« ،امنيت»،
«پااليش» و «اشاعة» آنها در زمرة مسائل پژوهشي مطرح در نهادهاي علمي و نيز واحدهاي
تحقيق و توسعه شركتها قرار گيرد و از ديگر سو حفظ و دسترسي پايدار به اطالعات موجود
در محيط وب ،كه خود جزئي از ميراث فكري ملّتها محسوب ميشود ،به دغدغة سازمانهاي
متولي حفظ و اشاعة ميراث فكري ملّي ،به ويژه كتابخانههاي ملّي ،بدل گردد.
با عنايت به نكات فوق «سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران» با همكاري
«پژوهشگاه علوم و ف ّناوري اطالعات ايران»و با پشتيباني مراكز علمي ،آموزشي ،پژوهشي،
ف ّناورانه و نيز سازمانها و شركتهاي مرتبط« ،نخستين كنفرانس ملّي مديريت منابع اطالعاتي
وب» را در اسفندماه  1391برگزار ميكنند .هدف اصلي اين كنفرانس ،تبادل آرا و نظريات
علمي پژوهشگران و متخصصان اين عرصه در جهت ايجاد همافزايي ملّي براي مديريت بهينة
اطالعات وب و به ويژه رسيدن به چارچوبي مناسب براي ايجاد آرشيو ملّي وب در كشور است.
مهمترين موضوعهاي كنفرانس به شرح زير است:
الف -شناسايي منابع اطالعاتي در وب
ب -نيازسنجي ،شناسايي ،گردآوري ،پااليش ،ذخيرهسازي و آمادهسازي منابع اطالعاتي وب
ج -سازماندهي و پردازش منابع اطالعاتي وب
د -دسترسي پايدار به منابع اطالعاتي وب
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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ه -بايگاني و آرشيو وب
اين موضوع ها از وجوه مختلف زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
1 .1مسائل ف ّناورانه
2 .2مسائل حقوقي و مديريتي
3 .3كاربردها و كاربران وب از ديدگاه اجتماعي و فرهنگي
4 .4مسائل مالي و اقتصادي
5 .5تجربههاي ملّي و بينالمللي
6 .6ديدگاههاي بومي
دريافت قريب به شصت مقاله براي اولين كنفرانس ،آن هم با موضوعي كام ً
ال تخصصي،
نشاندهندة اقبال جامعة علمي به اين حوزة نوين است كه انشاءاهلل در سالهاي آتي موجب
نشو و نماي اين حوزة علمي در كشور خواهد بود.
آنچه در اين كنفرانس شاهد خواهيد بود مجموعهاي مشتمل بر بیست وپنج مقالة
برگزيده است كه در دو بخش مقالههاي شفاهي و مقالههاي پوستري تنظيم شده است .اين
مقالهها به همت نگارندگان ارجمند آنها و سپس ارزيابي داوران فرهيختة كنفرانس گردهم
آمدهاند و اميد است كه مجموعهاي هدفمند را براي مخاطبان فراهم آورد.
در تدوين اين مقالهنامه كسان بسياري ياريگر ما بودهاند كه ذكر نام همة آنان در اين مختصر
ممكن نيست ليكن بر خود فرض ميدانم از تالش هاي دلسوزانه اعضاي گرانقدر كميتة علمي
كنفرانس:سركار خانمها دكتر فتانه تقيياره ،فرزانه شادانپور ،دكتر نرگس نشاط وآقایان دکتر
اسحاق صالحی ،دکتر علی اکبر صفی پور ،دکتر احمد اكبري ،دکتركامبيز بديع ،دکتر مرتضي
براري ،دکتر سيد مجتبي حسيني ،دکترسعيد رضايي شريفآبادي ،دکتر سيدمهدي طاهري،
دکتر عليرضا طالب پور ،دکتر حميد عليزاده ،دکتر امير غائبي ،دکتر محمدباقر غزنوي قوشچي،
دکتر سيد اميد فاطمي ،دکتر رحمت اله فتاحي ،دکتر كيوان كوشا ،دکتر يزدان منصوريان ،ودکتر
جعفر مهراد و نيز همكاران بزرگوار دبيرخانه خانمها فرزانه شادانپور ،فروزان رضایی نیا ،مهشید
برجیان و فاطمه رمضان پور آهنگری فروتنانه سپاسگزاري كنم.
اميد است اين گام نخست ،به فضل حضرت حق تعالي و در ساية توجهات حضرت
وليعصر ،عجلاهلل فرجه ،كلمهاي طيبه باشد كه ثمرة آن درختي طيبه در مرغزار دانش و
فناوري در ميهن اسالمي باشد.
يسر و ت ّمم بالخير
اللّهم ّ
غالمعلي منتظر
دبير علمي كنفرانس
بهمن ماه 1391
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|چكيده مقالهها|


آسیبشناســی زبــان و خــط فارســی در بازیابــی اطالعــات:
نگاهــی بــه موتورهــای کاوش و پایگاههــای برخــط
شعله ارسطوپور
دکتــرای علــم اطالعــات و دانششناســی ،مرکــز منطقــهای اطالعرســانی علــوم و
فنــاوری ))arastoopoor@ricest.ac.ir
فاطمه احمدینسب
دکتــرای زبانشناســی همگانــی ،مرکــز منطقــهای اطالعرســانی علــوم و فنــاوری
)(ahmadinasab@ricest.ac.ir

چکیده
همانگونه که در بسیاری از متون نیز مطرح است زبان فارسی به واسطه ویژگیهای خاص خود
چه از نظر رسمالخط و چه از نظر صرف و معنا با چالشهای منحصر به فردی در زمینه ذخیره و
بازیابی اطالعات رو به روست .در مقاالت مختلف به این مشکالت در قالبها و سطوح مختلف
بدون توجه به نوعشناسی این چالشها اشاره شده است .به عبارت بهترکمتر مقاله ای در زبان
فارسی در حوزه اطالعرسانی از دیدی مبتنی بر علم زبانشناسی مدرن به بحث دستهبندی این
مشکالت و پاسخدهی به آنها پرداخته است .نوشتار حاضر بر آن است تا عمدهترین چالشهای
مطرح در این زمینه را در سه گروه رسمالخط ،مسائل صرفی و مسائل معنایی مورد اشاره قرار
داده و پس از بیان نمونههایی در پیوند با هریک از این چالشها ،و ارائه ساختوارهای درختی
از انواع مسائل مطرح در این سه گروه ،با نگاهی به پژوهشهای صورت گرفته در زمینه زبان
فارسی و عربی به ارائه راهکارهایی جهت حل این مسائل بپردازد.
کلیدواژههــا :چالشهــای صرفــی زبــان فارســی؛ چالشهــای رســمالخط زبــان
فارســی؛ چالشهــای معنایــی زبــان فارســی؛ بازیابــی اطالعــات
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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ارزیابی کاربردپذیری وبگاه نهاد کتابخانههای عمومی کشور
صدیقه محمد اسماعیل
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
m.esmaeili2@gmail.com

ماهرخ ناصحی اسکویی
دانشــجوی کارشناســی ارشــد کتابــداری و اطــاع رســانی ،دانشــگاه آزاد اســامی،
واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران
mahrokh.nasehi@gmail.com

چکیده
هــدف اصلــی از انجــام ایــن پژوهــش ،ارزیابــی کاربردپذیــری وب ســایت نهــاد کتابخانــه
هــای عمومــی کشــور اســت.
پژوهــش حاضــر کــه از نــوع کاربــردی اســت ،بــا اســتفاده از شــیوه ارزیابانــه بــه بررســی و
ارزیابــی معیارهــا و مولفــه هــای مطــرح در کاربردپذیــری وب ســایت نهــاد کتابخانــه هــای
عمومــی کشــور مــی پــردازد .ابــزار گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش ســیاهه ارزیابــی
محقــق ســاخته مشــتمل بــر  11معیــار و  160مؤلفــه اســت کــه وب ســایت مــورد نظــر با آن
ســنجیده شــد .در ســیاهه مزبــور از روش روایــی صــوری و محتوایــی اســتفاده شــد .ه منظــور
تجزيــه و تحليــل يافتــه هــاي پژوهــش از آمــار توصيفــي (فراوانــي ،درصــد و میانگیــن) برای
بــه توصیــف کشــیدن وضیعــت موجــود وب ســایت مــورد بررســی اســتفاده شــد.
در مجمــوع نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد در وب ســایت نهــاد کتابخانــه هــای
عمومــی کشــور نیمــی از اســتانداردها 346 ،امتیــاز ( 52/2درصــد) از  663امتیــاز وب
ســایت شــاخص ،رعایــت گردیــده اســت.
کلید واژه ها :ارزیابی ،کاربردپذیری ،وب سایت ،نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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استفاده از عاملهاي هوشمند نرمافزاري جهت ايجاد قابليت
تعاملپذيري در خدمات محتوايي و اطالعاتي سازمانها
محمود خراط
عضو هيئت علمي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات
kharrat@itrc.ac.ir

مائده مشرف
دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی فناوری اطالعات ،دانشگاه تهران

m.mosharraf@ut.ac.ir

فتانه تقی یاره
استادیار ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

ftaghiyar@ut.ac.ir

چکیده
توســعه خدمــات اطالعاتــي و محتوايــي در وب و از ديگرســو توســعه فناوریهــای
ارتباطــی و معرفــی زیــر ســاختهای نــرم افــزاری ،ســخت افــزاری و مدلهــای جدیــد
مدیریتــی در ســطوح مختلــف ســازمانها ،باعــث افزايــش روزافــزون نيــاز بــه ايجــاد
زيرســاختهاي الزم جهــت پشــتيباني از ذينفعــان مختلــف ايــن حــوزه شــده اســت.نياز
بــه توســعه دسترســي در ســطح وب ،درخواســت جســتجوهاي پيشــرفته ،وابســتگي بــه
خدمــات معنايــي ،تقاضــاي بهبــود رابطهــا و محيطهــاي تعاملــي و مبتنــي بــه مــدل
بــراي كاربــران ،رشــد رويكردهــاي بهينهســازي روشهــاي گــردآوري و ذخيرهســازي
اطالعــات در وب از جملــه مؤلفههايــي اســت كــه توجــه بــه زيرســاختهاي متناســب
و نويــن در ايــن حــوزه را بــه ســرعت مطــرح مينمايــد .گســترده شــدن نــوع خدمــات
اختصاصــي در ســازمانها کــه منجــر بــه گســترده شــدن زنجیرههــای ارزش شــده اســت
و همچنيــن توســعه ســازمانهای مجــازی و افــزوده شــدن حجــم تعامــات الکترونیکــی
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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درون و بــرون ســازمانهای مختلــف ،باعــث شــده اســت کــه قابلیــت تعامــل پذیــری در
ســطوح مختلــف مدیریتــی ،فرایندهــا ،خدمــات و دادگان بــه عنــوان یکــی از حوزههــای
اصلــی پژوهــش مطــرح شــده و از جنبههــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گیــرد.
نــگاه سلســله مراتبــی فــوق بــه ایــن تعامــات ،عــاوه بــر تحقــق خدمــات مشــترک،
یکپارچگــی الزم در تمــام فضــای زنجیــره ارزش را تــا فیزیکیتریــن تعامــات دادهای و
نــرم افزارهــای کاربــردی ایجــاد مینمایــد .در حــوزه تعامــات نــرم افــزاری بــه عنــوان
یکــی از زیــر ســاختهای فنــی مهــم در ســازمانها ،پشــتیبانی از نیازمندیهــای
سیســتمی نظیــر پروتکلهــای ارتباطــی ،واســطهای ارتباطــی ،دسترســی بــه دادگان،
گونههــای اطالعاتــی ،معناشناســی پارامترهــا ،ایجــاد قابلیتهــای تحــرک و انجــام
وظایــف کاربــردی بــه عنــوان اولویــت اصلــی شــناخته شــده اســت .یکــی از شــیوههای
تحقــق زیــر ســاخت نــرم افــزاری مناســب بــرای تعامــات ســازمانی ،بکارگیــری
عاملهــای هوشــمند اســت.
عاملهــای هوشــمند ،سیســتمهای نــرم افــزاری خــود مختــار ،واکنشگــرا ،پیــش
فعــال و بــا توانایــی برقــراری ارتبــاط هســتند کــه میتواننــد بــه عنــوان اجــزاء کلیــدی
خدمــات اطالعاتــي و محتوايــي مبتنــی بــر وب در ســامانههاي مختلــف مــورد اســتفاده
قــرار گيرنــد .بســياري از خدمــات محتوايــي تحــت وب ،از جملــه فرايندهــاي مديريتــي
توزيــع شــده ،اشــتراكگذاري محتــوا و يكپارچهســازي خدمــات و محتــوا از مخــازن و
ســامانههاي مديريــت محتــواي مختلــف ،بــا اســتفاده از عاملهــا محقــق ميشــوند
و عــاوه بــر صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه ،انعطــاف الزم جهــت پشــتیبانی از
رخدادهــای غیرمنتظــره را فراهــم میآورنــد .بــه کارگیــری عاملهــای نــرم افــزاری
همانگونــه کــه در محیــط درون ســازمان زیــر ســاخت مناســبی بــرای انجــام مؤثــر و
کارای تعامــات ایجــاد مینمایــد ،در فضــای بــرون ســازمانی نیــز تأثیــرات زیــادی
خواهــد داشــت .بــه دلیــل تفــاوت در دامنــه کاری و فناوریهــای مــورد اســتفاده در هــر
ســازمان ،الزم اســت کــه روشهایــی کــه بــرای تبــادل و بــه اشــتراک گــذاری داده میــان
آنهــا اســتفاده میشــود مســتقل از هــر نــوع فنــاوری خاصــی بــوده و امــکان تولیــد و
بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات ســازگار و بــا معنــی را داشــته باشــند .بــرای تبــادل مؤثــر
دادههــا بایــد درک مشــترکی از داده میــان ســازمانها وجــود داشــته باشــد کــه ایــن
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امــر بــا اســتفاده از روشهــای هستانشناســی محقــق میشــود .پیشــرفتهای وب
 2و امــکان بــه اشــتراک گــذاری و درک دادههــا توســط موتورهــای جســتجو از جملــه
دســتاوردهای اســتفاده از روشهــای هستانشناســی اســت .از مجمــوع مباحــث فــوق
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اســتفاده از عاملهــا نــه تنهــا در فرایندهــای درون ســازمان
منجــر بــه افزایــش کارایــی و اثربخشــی میشــوند؛ بلکــه در افزایــش کیفیــت رابطــه
بــا نهادهــای بــرون ســازمانی از قبیــل تأمیــن کننــدگان ،مشــتریان ،رقبــا یــا شــرکای
احتمالــی تأثیــر بســزایی دارنــد و اســتفاده از معمــاری مبتنــی بــر عامــل میتوانــد
ضمــن ایجــاد صرفــه اقتصــادی بــرای ســازمانها ،بــه عنــوان مزیــت رقابتــی مانــدگار
محســوب شــود .در ایــن مقالــه ضمــن معرفــی کاربــرد عاملهــای نــرم افــزاری در
ســازمانها ،بــه معرفــی چارچوبــی مبتنــی بــر عاملهــا بــرای یکپارچــه کــردن تعامــات
اطالعاتــی در آنهــا پرداختــه میشــود .همچنيــن در انتهــا بــا اســتفاده از يــك اســتاندارد
شــناخته شــده در كنسرســيوم جهانــي توســعه ،همگرايــي و پذيــرش خدمــات تحــت وب
و كســبوكار الكترونيكــي  ، 1OASISنشــان داده خواهــد شــد كــه چگونــه ميتــوان
چارچــوب پيشــنهادي را بــراي پشــتيباني تعاملپذيــري در سيســتمهاي مديريــت محتــوا
و مخــازن اطالعاتــي اســتفاده كــرد و ضمــن بهرهمنــدي از تعامــل گســترده ميــان منابــع
و خدمــات مختلــف در ســطح وب ،از قابليتهــاي عاملهــاي هوشــمند بــراي بهبــود
ايــن گونــه خدمــات اســتفاده كــرد.
کلیدواژه ها :تعامل پذیری ،خدمات اطالعاتی ،عامل نرم افزاری ،زنجیره ارزش ،سامانه
تعاملپذيري مديريت محتوا CMIS

1. Organization for Advancement of Structured Information Standards
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امکانسنجی پردازش وبگاهها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران
دکتر رضا خانیپور
دکترای کتابداری و اطالعرسانی ،عضو هیات علمی و مدیر کل پردازش و سازماندهی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
R-Khanipour@nlai.ir

محبوبه قربانی
دانشجوی دکترای کتابداری و اطالعرسانی ،معاون اداره کل پردازش و سازماندهی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

m-ghorbani@nlai.ir

سهیال فعال
کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،رئیسگروه سازماندهی منابع غیرکتابی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران

s-faal@nlai.ir

چکیده
هدف کلی پژوهش دستیابی به فرایند پردازش و سازماندهی وبگاهها با استفاده از قواعد و
استانداردهای مورد استفاده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.
جامعه آماری این پژوهش را  50وبگاه تشکیل می دهند که در  ۲۰رده موضوعی از وبگاه
پارس ایندکس و به صورت تصادفی انتخاب شدهاند.
این پژوهش به دو روش کتابخانهای و پیمایش توصیفی انجام شدهاست .جهت گردآوری
اطالعات از سیاهه وارسی و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شده
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است .نتایج نشان میدهند که استانداردسازی موضوع سازماندهی و پردازش وبگاهها به
عنوان نوعی از منابع الکترونیکی و بومیسازی آن ،در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
امکانپذیر است.
کلیدواژههــا :وبگاههــا ،ســازماندهی ،امکانســنجی ،ســازمان اســناد وکتابخانــه ملــی
جمهــوری اســامی ایــران.
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بررسی تاثیر بستر نحوی بر میانکنشپذیری استانداردهای
فرادادهای :گامی در راستای یکپارچهسازی نظامهای اطالعاتی
سید مهدی طاهری
دکتــرای علــم اطالعــات و دانششناســی ،و اســتادیار پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اســامی taherismster@gmail.com
چکیده
پژوهش حاضر ،پژوهشی مفهومی است که با هدف تبیین تاثیر بستر نحوی بر میانکنشپذیری
استانداردهای فرادادهای انجام شد .جامعه پژوهش عبارت بودند از استانداردهای فرادادهای
«مارک  21در بستر زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (مارک ایکس .ام .ال« ،»).استاندارد انتقال
و کدگذاری فرادادهها (متس)»« ،طرح فرادادهای توصیف شیء (مودس)»« ،طرح فرادادهای
توصیف مستند (مدس)»« ،طرح فرادادهای هسته دوبلین (دی .سی .ام .آی« ،»).فراداده برای
نگهداری اشیای دیجیتالی (پریمیس)»« ،فراداده فنی برای اشیای دیجیتالی متنی (تکست ام.
دی ،»).و «فراداده برای مدیریت تصاویر در بستر ایکس .ام .ال( .میکس)»؛ و گردآوری دادهها
با روش کتابخانهای صورت گرفته است .در بخش نخست ،انواع و ابزارهای میانکنشپذیری
استانداردهای فرادادهای توصیف گردید .در بخش دیگر ،با مبنا قرار دادن استاندارد انتقال و
کدگذاری فرادادهها (متس) به عنوان استاندارد هسته ،نحوه تعامل استانداردهای فرادادهای مورد
مطالعه با یکدیگر ،و با استاندارد متس با رویکرد تحلیلی-سیستمی مورد بررسی قرار گرفته ،و
الگوهایی متناسب با هر یک ترسیم شدهاند .تحلیل صورت گرفته بیانگر آن است که استفاده از
بستر نحوی مناسب در میانکنشپذیری استانداردهای فرادادهای نقش به سزایی ایفا میکند ،و
به یکپارچهسازی درونی و برونی نظامهای اطالعاتی میانجامد.
کلیدواژهها :بستر نحوی ،استانداردهای فرادادهای ،میانکنشپذیری ،یکپارچهسازی،
نظامهای اطالعاتی
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بررســي نحــوه ســازماندهي منابــع اطالعاتــي در کتابخانــه هــاي
ديجيتــال ايــران
حامد عليپور حافظي
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،مدرس گروه کتابداري و اطالع رساني
دانشگاه پيام نور و مديرعامل شرکت خدمات کتابداري و اطالعرساني عليپور
H_alipour2956@yahoo.com

زهرا عبدالهي
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،کتابدار مسئول کتابخانه دانشکده محيط
زيست و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
Zahraabdollahi59@gmail.com

سميه مجيدي
دانشــجوي کارشناســي ارشــد علــم اطالعــات و دانــش شناســي پزشــکي دانشــگاه
علــوم پزشــکي تهــران Smajidi2010@hotmail.com
ميترا حيدر تاميني
کارشــناس ارشــد علــم اطالعــات و دانــش شناســي ،معاونــت پژوهشــي شــرکت
خدمــات کتابــداري و اطــاع رســاني Mitratamini@yahoo.com

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی نحوه سازماندهي منابع اطالعاتي در کتابخانههاي دیجیتالی
ايران به روش پیمایشی انجام پذیرفته است که به منظور گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه
محققساخته استفاده شده است .جامعه پژوهش موردبررسی شامل تمام کتابخانههای دیجیتالی
ایران است که در کل  38کتابخانه دیجیتالی را شامل میشود .يافتههاي پژوهش حاضر حاکي
از آن است که نرمافزارهاي کتابخانههای دیجیتالی مورد بررسي از قابليتهاي متنوعی براي
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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سازماندهي منابع اطالعاتی برخوردار هستند که شامل امکان شناسایی خودکار اطالعات مربوط
به منابع ،قابلیت نمایهسازی خودکار ،ورود گروهی اطالعات ،تصحیح دسته جمعی اطالعات است
که در بیش از  69درصد از کتابخانههای دیجیتال مورد بررسی ،قابلیتهای مذکور استفاده می
گردند .همچنین در  96درصد نرمافزارهای مورد استفاده در کتابخانههای دیجیتال مورد بررسی
از قالب فرادادهای استاندارد استفاده گردیده است که در این میان ،قالب فرادادهای استاندارد مارک
بیشترین میزان استفاده را در بین سایر قالبهای فرادادهای استاندارد مثل دوبلین ُ
کر و ُمدز دارد.
همچنین در نرمافزارهای مورد استفاده در  61درصد کتابخانههای دیجیتال مورد بررسی از نظام
همکاری بین کتابخانهای (نظیر استاندارد او.ا ِی.آی.ا ِس ،.نظام همکاری کنسرسیوم محتوای ملی،
نظام هماهنگی با کتابخانههای کنگره آمریکا و کتابخانه ملی ایران) استفاده میشود که به علت
بهرهگیری از قالبهای فرادادهای و نظامهای همکاری متفاوت از امکان تعامل بین کتابخانههای
دیجیتال کاسته شده است .از طرفی نیز فیلدهای بسیار محدودی توسط کتابخانههای دیجیتال
برای توصیف منابع اطالعاتی بهطور ناهمگن تکمیل میشوند.
کليدواژههــا :ســازماندهي ،منابــع اطالعاتی،کتابخانههــاي دیجیتالــی ،مدیریــت
منابــع اطالعاتــی ،سیســتمهای اطالعاتــی تحــت وب ،منابــع اطالعاتــی دیجیتــال
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بررسی و مقایسۀ قابليتهاي قالبهای یونیمارک و مارک  21برای
سازماندهی منابع اطالعاتی وب
رقیه حجازی
کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانیr.hejazi86@yahoo.com ،
دکتر مرتضی کوکبی
استاد کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
kokabi80@yahoo.com

چکیده
هــدف ایــن پژوهــش بررســی قابلیتهــای قالبهــای یونیمــارک و مــارک 21
بــرای ســازماندهی منابــع اطالعاتــی وب و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر اســت تــا از ایــن
طریــق بتــوان بــه ارزیابــی ایــن دو قالــب در تهیــۀ پیشــینههای اطالعاتــی بــرای
منابــع اطالعاتــی وب دســت یافــت .روش پژوهــش تحلیــل محتــوا اســت ،بــه صورتــی
کــه ابتــدا بــه شناســایی عناصــر توصیــف مرتبــط بــا منابــع اطالعاتــی وب در قالــب
کتابشــناختی یونیمــارک و مــارک  ،21و ســپس بــه تحلیــل و مقایســۀ آنهــا بــا یکدیگــر
پرداختــه شــد .از یافتههــای ایــن پژوهــش میتــوان چنیــن دریافــت کــه قالــب مــارک
میتوانــد بــه عنــوان اســتانداردی بــرای ذخیــره و بازیابــی منابــع اطالعاتــی وب بــهکار
رود ،بــا ایــن حــال مــارك راه حلــی بــرای چگونگــی روزآمــد نمــودن و تعییــن ســطح
توصیــف منابــع اطالعاتــی وب تهيــه نکــرده اســت.
کلیدواژههــا :منابــع اطالعاتــی وب ،یونیمــارک ،مــارک  ،21قالــب کتابشــناختی،
ســازماندهی.
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حق مؤلف در محیط الكترونيك
داریوش مطلبی
استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری ،تهران ،ایران
Dariushmatlabi@yahoo.com

شهیمه السادات حسینی
مســئول کتابخانــه آموزشــکده فنــی و حرف ـهای ســما ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد
کــرج ،کــرج ،ایــران Shahimeh_hosseini@yahoo.com
چکیده
مالكيت ادبي و هنري و يا حق مؤلف حمايت قانوني از پديدآورنده و ناشر در مقابل تكثير غيرمجاز
آثار خالقه و فكري آنان است كه بهموجب قانون به پديدآورنده و يا نماينده قانوني او اعطا ميشود .با
توسعه روزافزون رسانههاي الكترونيكي ،هر چند قوانين حق مؤلف از آغاز شكلگيري وظيفة حمايت
از آثار خالقانه و فكري را فارغ از شكل فيزيكي آنها بر عهده داشتهاند ،قانونگذاران از يك طرف و
صاحبان حقوق و استفادهكنندگان از سوي ديگر با چالشهايي در خصوص نحوه تفسير واستفاده
از قوانين معمول مواجه بودهاند .همين مسئله سبب شد تا قانونگذاران به فكر تصريح و تغيير
قوانين مرتبط با حق مؤلف براي حمايت از منابع الكترونيك و محيط مجازي افتادند .در چند دهه
گذشته معاهدات مختلفي شكل گرفته و قوانين حق مؤلف در سطح بينالمللي بهويژه در كشورهاي
توسعهيافته با تحوالت زيادي همراه بودهاند .در اين مقاله ضمن ارائه تعريفي از حق مؤلف ،نگاهي
تاريخي به قوانين حق مؤلف از آغاز شكلگيري تا امروز ،و تغييرات متاثر از فناوريهاي جديد،
تالش كردهايم به مهمترين تحوالت قوانين حق مولف در حوزة منابع الكترونيك اشاره و آثار
الكترونيكي مورد حمايت قوانين بينالمللي و داخلي را مطرح سازيم.
کلیــدواژه هــا :مالكيــت ادبــي و هنــري ،حــق مولــف ،محيــط الكترونيــك ،محيــط
ديجيتــال.
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خصوصيات وب ايران
مريم پيروزمند
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
piroozmand@aut.ac.ir

چكيده
اطالع از مشخصات وب ملي يكي از نيازمنديهاي اصلي كشور در رابطه با سياستگذاري
در حوزه فناوري اطالعات ميباشد .از آنجا كه متأسفانه تا بهحال ،تحقيقي در اين خصوص،
ي براي پژوهش و كسب اطالع از وضعيت فعلي وب فارسي،
انجام نشده است ،نياز مبرم 
احساس ميشود .با درك اين ضرورت ،در اين مقاله نتايج حاصل از مطالعات صورت
گرفته در مورد خصوصيات و ويژگيهاي وب فارسي مطرح خواهد شد .براي اين كار سامانۀ
نيمهخودكاري طراحي و پيادهسازي شده است .هدف از اين سيستم ،استخراج شاخصهاي
مختلف از قبيل حجم محتواي فارسي ،تنوع محتوا و نيز عمر محتوا ميباشد .از اين آمار
ميتوان جهت هدفمند نمودن برنامههاي آتي در خصوص ساماندهي وب فارسي و نيز
ارائه راهكارهايي براي حل معضالت فعلي ،بهره گرفت.آناليزهاي انجامشده توسط سامانه
فوقالذكر بر روي حدود يازدههزار وبگاه ثبت شده در دامنه  ،IRمشتمل بر اغلب سازمانها
و ارگانهاي دولتي ،وزارتخانهها ،شركتها و دانشگاهها است كه بالغ بر حدود دو ميليون
صفحه ميباشند.
كليدواژه ها :دامنه  ،IRوب فارسي ،مشخصات وب
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دســته بنــدی مفهومــی صفحــات وب بــا اســتفاده از اتوماتــای
یادگیــر توزیــع شــده
روح اله گودرزی
کارشناســی ارشــد  ،مهندســی کامپیوتــر  ،مــدرس گــروه کامپیوتــر آموزشــکده ســما
واحــد بروجــرد ruhollahgudarzi@yahoo.com
مصطفی پیرهادی
کارشناســی ارشــد  ،مهندســی کامپیوتــر  ،کارشــناس ســازمان فنــاوری اطالعــات
شــهرداری بروجــرد mpirhadi89@yahoo.com
چكيده
امروزه دسته بندی صفحات وب برای بازیابی و مدیریت اطالعات وب ،ساختار،حفاظت یا
گسترش فایل های وب(توالی وب)  ،بهبود کیفیت نتایج تحقیق و کاهش زمان جست و
جو ،استفاده در موتورهای جست وجوی عمودی و تمرکز خاص ناحیه ای در این موتورها و
فیلترکردن محتوای وب با استفاده از مرور کردن وب کاربرد و ضرورت فراوانی دارد .ما برای
بهبود دستهبندی مفهومی صفحات وب از رویکرد ارزش واژه در روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر
توزیع شده استفاده می کنیم .در روش پیشنهادی به هر صفحه یک اتوماتای یادگیر تخصیص
داده میشود که وظیفه آن استفاده از وزن کلمات کلیدی صفحات به منظور یادگیری میزان
ارتباط آن صفحه با سایر صفحات وب دیگر است که این امر موجب دسته بندی سلسله مراتبی
صفحات میشود .برای ارزیابی روش پیشنهادی آن را بر روی داده های مختلفی آزمایش
کردیم که نتایج خوبی حاصل شد و همچنین الگوریتم پیشنهادی از سرعت خوبی برخوردار بود.
كليــدواژه هــا  :اتوماتــای یادگیر،اتوماتــای یادگیــر توزیــع شده،دســته بنــدی صفحــات
وب ،وزن واژه.
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راهكارهاي برنامههاي برتر حفاظت وب در مقابله با چالشهای
حفاظت  :با تاکید بر چالش های مدیریتی
هاجر ستوده
دکتــري علــوم کتابــداری و اطــاع رســانی ،عضــو هيــأت علمــي دانشــگاه شــيراز،
sotudeh@shirazu.ac.ir

کیانوش رشیدی
کارشناســی ارشــد علــوم کتابــداری و اطــاع رســانی ،کارشــناس مجلــه ،JHR
دانشــگاه شــهید صدوقــی یــزدkia_rsh85@yahoo.com ،

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناسايي راهكارهايی است که برنامههاي برتر حفاظت وب
در مواجهه با چالشهاي مدیریتی حفاظت وب شامل مدیریت حقوقی ،مدیریت دسترسی،
مدیریت سازمانی و مدیریت مالی به کار میگیرند .گردآوری دادهها به روش متنپژوهی
انجام شد .بدين ترتيب كه مستندات و متون به دست آمده درباره برنامهها و وب سايتهاي
برنامهها مطالعه شد و همچنین برای تکمیل اطالعات ،با مسئوالن برنامهها تماس گرفته
شد .برنامهها راهکارهای مختلفی را برای مواجهه با چالشهاي مدیریت حقوقی ،مدیریت
دسترسی ،مدیریت سازمانی و مدیریت مالی در پیش گرفتهاند .با اين حال ،هنوز چالشهای
بسياری وجود دارند که مانع از اجراي آرماني حفاظت وب میشود.
کلیدواژ ها :حفاظت وب ،مدیریت
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سنجش رابط کاربر پایگاههای اطالعاتی پیوسته مجالت تماممتن
فارسی
صدیقه جعفرزاده
دانشــجوی کارشناســی ارشــد کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاه شــهید چمــران
sedighehjafarzadeh88@gmail.com

معصومه پیروزفر
دانشــجوی کارشناســی ارشــد کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاه شــهید چمــران
piruzfar@gmail.com

عبدالحسین فرج پهلو
عضــو هیئــت علمــی و مدیــر گــروه کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاه شــهید
چمــران farajpahlou@gmail.com

چکیده
کیفیت محیطهای رابط کاربر پایگاههای اطالعاتی مجالت
هدف پژوهش حاضر سنجش ّ
پیوسته تمام متن فارسی «سيد»« ،مگايران»« ،نمامتن»« ،نور مگز»« ،پژوهشگاه علوم
و فناوری اطالعات » و «مرکز منطقهای» از طریق بررسی و مقایسه آنها با معیارها و
استانداردهای رعایت شده در سیاهۀوارسی رابط کاربر پایگاه اطالعاتی میباشد .روش پژوهش
حاضر پیمایشی-توصیفی است .گردآوری دادهها با استفاده از یک سیاههوارسی محقّق ساخته
و از طریق مشاهدهی مستقیم انجام گرفته است .یافته ها نشان داد که پایگاه اطالعاتی
«پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات» در مجموع با رعایت  35مؤلفه ( 55/55درصد) از
مؤلفههای سیاههوارسی برترین محیط رابط کاربری را از میان پایگاههای اطالعاتی پیوسته
مجالت تماممتن فارسی دارا میباشد .محیطهای رابط کاربری پایگاههای اطالعاتی نور مگز،
مرکز منطقهای ونمامتن به ترتیب با میزان رعایت  34مؤلفه ( 53/96درصد) 32 ،مؤلفه (50/79
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درصد) و 28مؤلفه ( 44/44درصد) رتبههای ّدوم ،س ّوم و پنجم را به خود اختصاص دادند.
همچنین محیط کاربری دو پایگاه مگ ایران و سید بهطور مساوی با میزان رعایت  31مؤلفه
( 49/20درصد) در جایگاه چهارم قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که محیط رابط کاربری
پایگاههای تمام متن فارسی در امکانات نوینی که طی سالهای اخیر پدیدار شدهاند دچار کمبود
میباشند .از این رو پیشنهاد میشود طراحان پایگاههای مذکور به طراحی مجدد پایگاههای خود
پرداخته و این امکانات و قابلیتها را به پایگاههای خود بیافزایند.
کلیــدواژه هــا :رابــط کاربــر ،پایگاههــای اطالعاتــی پیوســته ،مجــات تمــام متــن،
مجال تفارســی.
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طراحی درخت تصمیم گیر برای دسته بندی سریع تصاویر در
آرشیو وب
سيد مجتبي حسيني
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،مهندسي کامپيوتر
mojtabahoseini@aut.ac.ir

عاليه بهرامزاد
دانشجوي کارشناسي ارشد ،هوش مصنوعي ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر

bahramzad@gmail.com

چکيده
در این مقاله با هدف دسته بندی تصاویر شبیه به یکدیگر در کاربرد آرشیو وب  ،روشی
مبتنی بر طراحی درخت تصمیم گیر معرفی میشود که میتواند بدون نیاز به بررسی محتوای
تصاویر و تنها از روی اطالعات جانبی تصاویر ،دسته بندی را با سرعت و دقت بسیار باال
انجام دهد .دسته بندی تصاویر یکسان یا بسیار شبیه به یکدیگر این امکان را فراهم میکند
که در کاربرد آرشیو وب به ازای هر دسته از تصاویر تنها یک تصویر در حافظه ذخیره شده
و حجم حافظه مورد نیاز برای ذخیره سازی تصاویر بسیار کاهش یابد .از بین روشهاي
متنوعی که برای دستهبندي تصاوير وجود دارد ،در این مقاله از درخت تصميم گیر استفاده
شده است .برای ارزیابی روش پیشنهادی در یک آزمایش واقعی روی شبکۀ وب پایگاه داده
بسیار بزرگی از تصاویر تهیه شده است و درخت تصمیم گیر طراحی شده در این مجموع ه
بکار گرفته شده است .نتايج بدست آمده نشان ميدهد که دسته بندي با استفاده از اين روش
دقت و سرعت بسیار مناسبي را به همراه دارد و خطای دسته بندی تصاویر را میتوان در
مصالحه با میزان شباهت مورد نیاز در تصاویر هر کالس تنظیم نمود.
کليدواژه ها :آرشیو وب ،درخت تصميمگیری ،دسته بندي تصاویر ،معيار تشابه
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عوامل موثر بر درک حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و
راهکارهای پیشنهادی برای شخصی سازی آن
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه الزهرا (س)
srezaei@alzahra.ac.ir

نسرین علی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه الزهرا (س)

alipour_nasrin65@yahoo.com

چکیده
یکــی از محصــوالت وب  ،2شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی هســتند .امــروزه ایــن شــبکه
هــا در میــان کاربــران از نفــوذ باالیــی برخوردارنــد .یکــی از مســائلی کــه در شــبکه هــای
اجتماعــی مطــرح شــده حریــم خصوصــی و بوجــود آمــدن تنظیمــات حریــم خصوصــی در
ایــن شــبکه هــا اســت.
در مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر در استفاده از شبکه های اجتماعی و استفاده از
تنظیمات حریم خصوصی پرداخته شده است .در این مقاله عواملی مانند اعتماد و امنیت در
زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی و نقش نگرانی ،خودکارایی ،تاثیر پذیری و اطالع از
سیاستهای حریم خصوصی در زمینه استفاده از تنظیمات حریم خصوصی مورد بررسی قرار
گرفته است .در نهایت پیشنهاداتی در جهت استفاده از شبکه های اجتماعی و تنظیمات
حریم خصوصی ارائه شده است.
کلیــدواژه هــا :شــبکه هــای اجتماعــی ،حریــم خصوصــی ،شــخصی ســازی ،اعتمــاد،
نگرانــی
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مرور و ارزیابی روش های تشابه سنجی در متن
حمید آهنگربهان
مدرس
دانشجوی دکتری مهندسی ف ّناوری اطالعات،دانشگاه تربیت ّ
h.ahangarbahan@modares.ac.ir

غالمعلی منتظر
دانشيار مهندسی ف ّناوری اطالعات،دانشگاه تربیت مد ّرس

montazer@modares.ac.ir

چكيده
گسترش روزافزون اطالعات در شبكه اينترنت و سادگي بارگذاري انواع دادهها بر وب ،جهان را با
شكل جديدي از توليد ،انتشار و مصرف اطالعات مواجه كرده است .حجم زیاد اطالعات و طول
عمر اطالعات موجود در وب نیاز به «گردآوري»« ،ذخيرهسازي»« ،پااليش» و «دسترسپذيري»
آنها را در زمرۀ مسائل پژوهشی مطرح در حوزههای مرتبط با ف ّناوری اطالعات قرار داده است.
حفظ و دسترسی پایدار به این اطالعات ،جلوگیری از دستبرد به اطالعات و بازیابی صحيح
اطالعات ،از جمله مسائلی است که در حجم باالی اطالعات ،که عموم ًا ساختارنیافته هستند،
مورد توجه قرارگرفته است .اين موضوعها از وجوه مختلف قابل بررسی هستند که روشهاي
تشابهسنجي اطالعات در وب یکی از این موارد است .با توجه به اینکه ذخیرة متن نیاز به فضای
کمتری دارد ،بخش زیادی از اطالعات موجود در وب به صورت متن ذخیره میشود و از این رو
نیاز به روشهای تشابهیابی متن ،بیش از پیش احساس میشود.
در ايــن مقالــه روشهــای مختلــف اندازهگیــری تشــابه متــون از دو جنبــة تشــابه لغــوی و
معنایــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و کارایــی آنهــا از جنبههــای مختلــف ماننــد
پیچیدگــی محاســباتی و زمــان پــردازش ارزیابــی خواهــد شــد.
کليد واژه ها  :وب ،تشابه ،تشابهيابي لغوی ،تشابهيابي معنايي.
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نقش پیوندها و مدیریت آنها در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی
فائزه دلقندی
مربی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورfdelghandi@gmail.com ،
فرحناز فتح اهلل زاده
مربی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورketabdark@gmail.com ،

چکیده
پيوندها منبع اطالعاتي ارزشمندي در وب مي باشند و هدف ازايجاد آنها ارائه اطالعات متناسب
با نيازكاربراست .با توجه به اهميت پيوندها در دسترس پذير كردن اطالعات مرتبط و مورد
نياز كاربران وب سايت ،مشخص نيست كه وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي تا چه
ميزاني در وب سايت هاي کتابخانه از پيوند استفاده کرده و نيز بيشتر از چه نوع پيوندهايي
استفاده کرده اند؟ هدف اين پژوهش بررسي الگوي استفاده از پيوندها در وب سايت كتابخانه
هاي دانشگاهي كشورهاي اروپا و آمريکا (انگلستان ،کانادا و آمريکا) مي باشد .هدف نهايي
ارائه راهکارهاي الزم به کتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي براي ايجاد پيوندهاي مناسب در
وب سايت اين كتابخانه ها است .اين تحقيق توصيفي و با استفاده از روش مورد پژوهشي و به
شيوه وب سنجي انجام شد .موارد مورد بررسي در اين تحقيق  10وب سايت از کتابخانههاي
دانشگاههاي انگلستان ،کانادا و آمريکا ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات سياهه ارزيابي محقق
ساخته است .انواع پيوندها ،يعني پيوندهاي منابع اطالعاتي ،راهنماها ،سازمانها ،خدمات و
کارکنان کتابخانه ساختار اين سياهه را تشکيل ميدهد .دستاورد اين پژوهش ،ارائه الگوي
استفاده از پيوندها از ديدگاه اولويت بندي پيوندها و نيز پر استفاده ترين پيوندها و راهکارهايي
براي ايجاد پيوند در وب سايت کتابخانههاي دانشگاهي است.
کلیدواژه ها :پیوند ،وبسایت ،کتابخانه های دانشگاهی ،دسترس پذیری
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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|چكيده مقالهها|


(ارائه پوستري)

آرشیو وب ایران و شناسگر دائمی اشیای رقمی
سعیده اکبری داریان
دانشــجوی دکتــرای کتابــداری و اطــاع رســانی ،ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی،
مدیــر کل منابــع دیجیتــال sakbaridaryan@gmail.com

چکیده
سازمان اسناد وکتابخانه ملی در راستای انجام مأموریت های سازمانی خود موظف به
ایجاد ،سازماندهی ،حفظ و دسترس پذیرساختن آثار و محتوای فکری و فرهنگی در سطح
ملی است .باتوجه به تولید و اشاعه بخش عظیمی از این آثار در محیط وب ،ایجادآرشیو وب
ایران از وظایف سازمان اسناد وکتابخانه ملی است .مدارک وبی عموم ًا با یو.آر.ال ارجاع
داده می شوند ودر طوالني مدت بسیاری از یو.آر.الها به علل مختلف به شكست پیوند دچار
مي شوند و قابل بازیابی نیستند .با توجه به ماهیت اشیا رقمی ،نام گذاری و ماندگاری یکی
از چالش های این نوع منابع محسوب می شود .شناسگرهای دائمی سعی دارند ،مشکالت
شناسایی منبع و دسترسی طوالنی مدت به منابع وبی را حل کنند .در این مقاله طرح های
اصلی شناسگر دائمی معرفی شده است .به نظر می رسد سیستم آرک با مزایایی از جمله
امکان تعریف سطوح دسترسی ،رایگان بودن آن و غیره برای سیستم ملی شناسگر دائمی
مناسب تر است .انتخاب نهایی مستلزم تدوین خط مشی ،تهیه نیازمندی ها و بررسی های
فنی تکمیلی توسط سازمان اسناد وکتابخانه ملی است.
کلیــدواژه هــا :آرشــیو وب ایــران ،ســازمان اســناد وکتابخانــه ملــی ،سیســتم هــای
شناســگر دائمــی  ،سیســتم هــای شناســگر ســنتی  ،شناســگر دائمــی اشــیای رقمــی
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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ارزیابــی جامــع و مانــع بــودن ابزارهــاي كاوش اطالعــات وبي
در حــوزه مديريت
دکتر صدیقه محمد اسماعیل
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
m.esmaeili2@gmail.com

مهسا نیکزاد
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران

چكيده
پژوهــش حاضــر بــه ارزيابــي جامعيــت و مانعيــت و همپوشــاني موتورهــا و ابرموتورهــاي
كاوش وب در حــوزه مديريــت مــي پــردازد .در ايــن پژوهــش 5موتــور كاوش و 5ابرموتــور
كاوش پــس از انتخــاب كليــد واژه هــاي مربــوط بــه رشــته مديريــت ،مــورد بررســي قــرار
گرفتنــد و  10نتيجــه اول بازيابــي شــده در هريــك از موتورهــا وابرموتورهــاي كاوش وب
بــراي ارزيابــي ميــزان جامعيــت و مانعيــت وهمپوشــاني انتخــاب شــدند .نتايــج نشــان مــي
دهــد كــه موتــور كاوش  hotbotو ابرموتــور كاوش  ،infoبيشــترين مــدارك مرتبــط را
در رشــته مديريــت بازيابــي كــرده اســت .همچنيــن موتــور كاوش  altavistaو ابرموتــور
كاوش  ،metacrawlerبيشــترين همپوشــاني را بــا ســاير موتورهــا و ابرموتورهــاي كاوش
وب ،داشــته اســت.
کلیدواژه ها :ارزيابي ،جامعيت ،مانعيت ،همپوشاني ،ابزارهای كاوش ،وب ،مديريت
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انتشار دادههاي پيوندي كتابخانهاي جهت
بهبود ميانكنشپذيري جهاني
سعيده اسالمي
كارشــناس ارشــد مهندســي نــرم افــزار ،ســازمان اســناد و كتابخانــه ملــي ايــران
s-eslami@nlai.ir

چكيده
امروزه فراهم کنندگان داده ،داده هایشان را با هدف اشتراك گذاري ،بر اساس اصول نشر
داده هاي پيوندي( )Linked Dataبه فضای جهانی داده اضافه می کنند كه به لطف وجود
ارتباطات معنادار و مبتني بر استانداردها اين مجموعه داده ها ،يكپارچگي مقياس وسيع،
قابليت ميانكنش پذيري و استدالل روي داده ها را موجب ميشود .عليرغم اينكه ميزان
دانش ساخت يافته معنايي در سطح وب به دليل اتصال مجموعه دادههاي پيوندي در
سالهاي اخير رشد بسیاری داشته است ،در زمينه انتشار مجموعه دادههاي پيوندي كتابخانه
اي در ايران كاري صورت نگرفته است ،بنابراين هدف اصلي اين مقاله ،پيشنهاد مدلي جهت
انتشار دادههاي مجاز كتابخانهاي ايران شامل فهرست كتابشناسي ،مستند نامها ،موضوع و
غيره در وب با استفاده تكنولوژي هاي وب معنايي است .رويكرد پيشنهادي شامل دو مرحله
اصلي  -1استخراج و نگاشت داده  -2اتصال داده مي باشد.
كليــد واژه هــا :دادههــاي پيونــدي ،وب معنايــي ،چارچــوب توصيــف منبــع ،كتابخانهها،
ابر LOD
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بررســی میــزان اســتفاده از ابربرچســب هــا در وب گاه هــای
نشــریات کتابــداری و اطــاع رســانی فارســی
میثم داستانی
کارشناس انفورماتیک ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد
mdastani@gmu.ac.ir

چکیده
استفاده از ابربرچسبها یکی از راهکارهای مهم برای معرفی محتوای اطالعاتی
مجالتالکترونیکی به موتورهای کاوش وبی و درنتیجه ایجاد قابلیت جستوجوی این
مجالت و گامیدر راستای استانداردسازی آنها است .با توجه به اینکه بیشتر استفاده کنندگان
اینترنت از موتورهای کاوش به عنوان ابزار اولیه برای یافتن منابع اینترنتی استفاده می
کنند ناشران وب تالش می کنند تا دسترس پذیری صفحه وب خود را در فهرست نتایج
جستجوی موتورها افزایش دهند .افزایش سطح دسترس پذیری و باالبردن رتبه وب گاه
ها در فهرست رتبه بندی موتور های جستجو از طریق بهکارگیری ابربرچسب ها میسر می
شود .هدف از این پژوهش بررسی میزان استفاده وب گاه نشریات کتابداری و اطالع رسانی
فارسی از ابربرچسب ها می باشد .برای این کار تعداد  12وب گاه نشریه که لیست آن از وب
گاه انجمن کتابداری اطالع رسانی استخراج شده است ،بررسی شد .با توجه به نتایج حاصل
شده مشخص شد که اکثر وب گاه های مورد مطالعه از ابربرچسب استفاده می کنند و این
نشان می دهد که طراحان وب گاه و مدیران آنها با این مقوله آشنایی دارند.نتایج نشان می
دهد که وب گاه نشریه کتابداری و اطالع رسانی با استفاده از  11ابربرچسب ،بیشترین میزان
استفاده از ابربرچسب را داراست و وب گاه نشریه اطالع شناسی با استفاده از  1ابربرچسب
کمترین میزان استفاده از ابربرچسب را دارا می باشد.
کلیدواژه ها :ابربرچسب ،وب گاه ،نشریات ،کتابداری و اطالع رسانی
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بررسی وضعيت وب سايتهاي دانشگاههاي علوم پزشکي
کشور بر اساس شاخصهاي وب سنجي
رقيه تفرجي

چکيده
رتبهبنــدي وبومتريکــس ميــزان فعاليــت علمــي و آموزشــي وب ســايتهاي
دانشــگاهها و موسســات علمــي و آموزشــي را بــه صــورت ســاالنه نشــان ميدهــد .در
ارزياييهــاي وب ســنجي ،دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــي جهــان بــر اســاس
ارزيابــي شــاخصهای وب ســنجی رتبهبنــدي ميشــود .از جملــه شــاخصهايي كــه
دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي بــا رعايــت آنهــا قــادر بــه افزايــش رتبــه در نظامهــاي
معتبــر رتبهبنــدي جهانــي شــدهاند ميتــوان بــه تعــداد و محتــواي صفحــات ،كيفيــت
منابــع و رويــت پذيــري اشــاره کــرد .پژوهــش حاضــر ،بــا اســتفاده از ســه موتــور
جســتجوی گــوگل ،یاهــو و بینــگ بــه رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور
پرداختــه اســت.
کليدواژهها :وبسنجي ،وبگاه ،دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
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بهبود دقت و سرعت دسته بندي تصاوير با درخت تصمیم
عاليه بهرامزاد
دانشجوي کارشناسي ارشد ،هوش مصنوعي ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
bahramzad@gmail.com

سيد مجتبي حسيني
عضو هيئت علمي ،مهندسي کامپيوتر ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
mojtabahoseini@aut.ac.ir

چکيده
بــا پيشــرفت روزافــزون تکنولــوژي و ابــزار ثبــت تصويــر ،امــروزه اطالعــات زيادي توســط
کاربــران در صفحــات وب بــه اشــتراک گذاشــته ميشــود .يکــي از انــواع اطالعاتــي کــه
توســط کاربــران وب بــه اشــتراک گذاشــته ميشــود تصويــر اســت .دســته بنــدي تصاويــر
حجــم حافظــة مــورد نيــاز بــراي آرشــيو وب را بســيار کاهــش مــي دهــد .روشهــاي
زيــادي بــراي دســتهبندي تصاويــر وجــود دارد .يکــي از ايــن روشهــا اســتفاده از درخــت
تصميــم اســت کــه در ايــن مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .درخــت تصميــم روي
مجموعـهاي از تصاويــر شــامل  148تصويــر اعمــال شــده اســت .نتايــج نشــان ميدهــد
کــه دســته بنــدي بــا اســتفاده از ايــن روش دقــت و ســرعت مناســبي را بــه همــراه
دارد .بــراي نتيجهگيــري ،ايــن روش بــا يــک روش مرجــع کــه همــان بررســي تمامــي
پيکسـلهاي تصويــر اســت مقايســه شــده اســت.
کليدواژهها :درخت تصميم ،دستهبندي ،معيار تشابه ،ويژگي
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ســایتهای نشــانهگذاری اجتماعــی :طرحــی نویــن بــرای
تســهیل ســازماندهی اطالعــات در وب
زهرا مزارعی
دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه شیراز
zmazarei@yahoo.com, zmazarei@gmail.com

چکیده
حجــم عظیــم اطالعــات موجــود در وب همچنــان کــه مزیتــی بــرای وب بــه شــمار مــی
آیــد ،چالشهایــی را در امربازیابــی و ســازماندهی منابــع اطالعاتــی بــه همــراه دارد .در
ایــن زمینــه ،رویکــرد تبدیــل چالشهــا بــه فرصــت هــا بــا بهــره گیــری از ابزارهــای
وب ،2بــه عنــوان راه حلــی مناســب بــرای کاربــران شــخصی و ســازمانهای مرتبــط
بــا اطالعــات ارائــه شــده اســت .در ایــن میــان ســایتهای نشــانهگذاری اجتماعــی
بــا قابلیــت مدیریــت ،ســازماندهی و بــه اشــتراکگذاری منابــع اینترنتــی بــه عنــوان
ابــزاری مناســب در کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی مطــرح شــده انــد .کتابــداران
نیــز بــه دلیــل آنکــه در امــر مجموعــه ســازی و ســازماندهی منابــع اطالعاتــی دارای
دانــش تخصصــی و حرف ـهای مــی باشــند ،مناس ـبترین افــراد بــرای کار بــا ســایتهای
نشــانهگذاری اجتماعــی قلمــداد میشــوند .در نتیجــه مقالــه حاضــر بــه معرفــی ایــن
ســایتها و بیــان ســاختار آنهــا میپــردازد و نقــش ایــن ســایتها را در کتابخانههــا و
مراکــز اطالعرســانی بــر میشــمارد.
کلیــدواژه هــا :وب ،2ســایتهای نشــانهگذاری اجتماعــی ،شــبکههای اجتماعــی،
برچســبگذاری ،ردهبنــدی مردمــی
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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نگاهی بر عوامل تأثیرگذار برای پیاده سازی مخازن سازمانی در
دانشگاه ها و مراکز علمی :پیشنهاد چارچوبی مفهومی
مهدی زاهدی
دانشجوی دوره دکتری رشته علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
()mehdizahedin@gmail.com

چکیده
اســتفاده از مخــزن ســازمانی بــه عنــوان سیســتمی بــرای مدیریــت اطالعــات علمــی در
دانشــگاه هــا رواج یافتــه اســت .درصورتیکــه ایــن ابــزار بــه صــورت بهینــه پیــاده ســازی
شــود مــی توانــد انــواع نیازهــای درونــی و برونــی ســازمان هــای دانشــگاهی را پوشــش
دهــد .بســیاری از دانشــگاه هــا در ایــران شــروع بــه طراحــی و اجــرای سیســتم هــای
اینچنینــی نمــوده انــد و بهنظــر مــی رســد بســیاری از فعالیــت هــای رخ داده بــدون در
نظــر داشــتن چارچــوب و ســاختار منســجمی بــوده اســت .نیــاز بــه چارچوبــی مــدون و
همــه جانبــه در ایــن راســتا بــرای ســازمان هــا ضــروری اســت .ایــن پژوهــش بــه طــور
کلــی بیشــتر معیارهــای تأثیرگــذار در طراحــی و توســعه مخــازن ســازمانی را بــا بررســی
نوشــتارهای ایــن حــوزه در طــی یــک دوره  10ســاله و بــا رویکــرد تحلیــل سیســتمی
شناســایی کــرده اســت .برمبنــای پیــش گفتــه هــا ،در نهایــت چارچوبــی مفهومــی بــرای
پیــاده ســازی اینگونــه سیســتم هــا در دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی ارائــه مــی شــود.
کلیدواژه ها :مخزن سازمانی ،مدیریت اطالعات علمی ،طراحی سیستم های اطالعاتی،
ارزیابی مخازن سازمانی ،چارچوب طراحی
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نمايهسازي و بازيابي تصاوير :ارائه روشي غيرمتني
زینب پاپی
دانشــجوي دكتــري علــم اطالعــات و دانششناســي ،دانشــگاه آزاد اســامي ،واحــد
علــوم و تحقيقــات تهــران ،ايــرانzeinab_papi12@yahoo.com
دکتر نجال حریری
دانشــیار گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی ،دانشــگاه آزاد اســامي ،واحــد علــوم و
تحقیقات تهــران ،ایــرانnadjlahariri@gmail.com
.چكيده
هدف از اين مطالعه ،بررسی تفصیلی روشها و مدلهاي مطرح شده در نمايهسازي و
بازيابي تصاوير و چالشهاي پيشرو در اين حوزه بوده است .براي انجام اين مطالعه از
روش كتابخانهاي استفاده شده است .با توجه به افزايش روزافزون تصاوير چندرسانه اي با
قابهاي گوناگون ،تخمين زده مي شود كه بيش از يك تريليون تصوير قابل نمايه وجود
داشته باشد .هر تصوير را به روشهاي گوناگون ميتوان نمايه سازي كرد و وجود روشهاي
مختلف ،موجب ابهام در نمايهسازي تصاوير مي شود .كاربران كتابخانه ها فقط به دنبال
منابع متني نيستند بلكه به دنبال تصاوير هم هستند ،كه استفاده از روش نمايه سازي مناسب
مي تواند آنان را در اين امر ياري كند .از آنجا كه در كتابخانهها از نمايه سازي متني استفاده
شده است ،نمايه سازي تصاوير در كتابخانه ها با توجه به انواع مختلف آن ميتواند مسئله
مهمي تلقي شود .در این مطالعه با رويكردي متن پژوهانه ،روشها و مدلهاي مختلف در
نمايهسازي و بازيابي تصاوير و مسائل و مشكالت پيشرو به تفصيل بررسي گردید و یافته
های حاصل نشان داد در موارد زيادي در كتابخانهها استفاده از شيوه نمايهسازي متني براي
تصاوير ،توانايي برطرف كردن نياز كاربران را نداشته و كارايي الزم را ندارد؛ بنابراين استفاده
از رويكردي غيرمتني (محتوايي) در امر نمايهسازي و بازيابي تصاوير هم براي نمايهسازان و
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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كاربران كارايي بيشتري داشته و در صورت تحقق چنين هدفي ،كاربران خواهند توانست در
ميان انبوهي از تصاوير نامرتبط به جستجوهاي مرتبط و موثري دست يابند.
كليدواژههــا :نمايهســازي تصاويــر ،بازيابــي تصاويــر( CBIR ،سيســتم بازيابــي
مبتنــي بــر محتــوا) ،مــدل فضــاي بــرداري ،بازخــورد ربــط

58

نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب

| نمايه نويسندگان |

آهنگربهان ،حميد
مرور و ارزیابی روشهای تشابه سنجی در متن
احمدي نسب ،فاطمه
آســیب شناســی زبــان و خــط فارســی در بازیابــی اطالعــات :نگاهــی بــه موتورهــای
کاوش و پایگاههــای برخــط
ارسطوپور ،شعله
آســیب شناســی زبــان و خــط فارســی در بازیابــی اطالعــات :نگاهــی بــه موتورهــای
کاوش و پایگاههــای برخــط
اسالمي ،سعيده
انتشار دادههاي پيوندي كتابخانهاي جهت بهبود ميانكنشپذيري جهاني
اكبري داريان ،سعيده
آرشيو وب ايران و شناسگر دائمي اشياي رقمي
بهرام زاد ،عاليه
بهبــود دقــت و ســرعت دســتهبندي تصاويــر بــا درخــت تصميــم ؛ طراحــي درخــت
تصميمگيــر بــراي دســتهبندي ســريع تصاويــر در آرشــيو وب
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب
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پاپي ،زينب
نمايه سازي و بازيابي تصاوير :ارائه روشي غيرمتني
پيروزفر ،معصومه
سنجش رابط کاربر پایگاههای اطالعاتی پیوسته مجالت تماممتن فارسی
پيروزمند ،مريم
خصوصيات وب ايران
پيرهادي ،مصطفي
دسته بندی مفهومی صفحات وب با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده
رقيه تفرجي
بررســي وضعيــت وب ســايت هــاي دانشــگاههاي علــوم پزشــكي كشــور بــر اســاس
شــاخصهاي وبســنجي
تقي ياره ،فتانه
اســتفاده از عاملهــاي هوشــمند نرمافــزاري جهــت ايجــاد قابليــت تعاملپذيــري در
خدمــات محتوايــي و اطالعاتــي ســازمانها
جعفرزاده ،صديقه
سنجش رابط کاربر پایگاههای اطالعاتی پیوسته مجالت تماممتن فارسی
حجازي ،رقيه
بررسی و مقایسۀ قابليت هاي قالب های یونی مارک و مارک  12برای سازماندهی منابع
اطالعاتی وب
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حسيني ،سيدمجتبي
بهبود دقت و سرعت دستهبندي تصاوير با درخت تصميم ؛ طراحي درخت تصميمگير براي
دستهبندي سريع تصاوير در آرشيو وب
حيدر تاميني ،ميترا
بررسي نحوه سازماندهي منابع اطالعاتي در کتابخانه هاي ديجيتال ايران
خاني پور ،رضا
امکان سنجی پردازش وبگاه ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
خراط ،محمود
اســتفاده از عاملهــاي هوشــمند نرمافــزاري جهــت ايجــاد قابليــت تعاملپذيــري در
خدمــات محتوايــي و اطالعاتــي ســازمانها
داستاني ،ميثم
بررسی میزان استفاده از ابربرچسب ها در وبگاههای نشریات کتابداری و اطالع رسانی فارسی
دلقندي ،فائزه
نقش پيوندها و مديريت آنها در وب سايت كتابخانههاي دانشگاهي
رشيدي ،كيانوش
راهكارهــاي برنامههــاي برتــر حفاظــت وب در مقابلــه بــا چالشهــاي خفاظــت :بــا
تاكيــد بــر چالشهــاي مديريتــي
رضايي شريف آبادي ،سعيد
عوامــل موثــر بــر درک حریــم خصوصــی در شــبکههای اجتماعــی و راهکارهــای
پیشــنهادی بــرای شــخصی ســازی آن
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زاهدي ،مهدي
نگاهــی بــر عوامــل تأثیرگــذار بــرای پیــاده ســازی مخــازن ســازمانی در دانشــگاهها و
مراکــز علمــی :پیشــنهاد چارچوبــی مفهومــی
ستوده ،هاجر
راهكارهــاي برنامههــاي برتــر حفاظــت وب در مقابلــه بــا چالشهــاي خفاظــت :بــا
تاكيــد بــر چالشهــاي مديريتــي
حسيني ،شهميه السادات
حق مولف در محيط الكترونيك
طاهري ،سيدمهدي
بررســی تاثیــر بســتر نحــوی بــر میانکنشپذیــری اســتانداردهای فــرادادهای :گامــی در
راســتای یکپارچهســازی نظامهــای اطالعاتــی
عليپور ،نسرين
عوامــل موثــر بــر درک حریــم خصوصــی در شــبکههای اجتماعــی و راهکارهــای
پیشــنهادی بــرای شــخصی ســازی آن
عليپورحافظي ،حامد
بررسي نحوه سازماندهي منابع اطالعاتي در کتابخانه هاي ديجيتال ايران
فتح اهلل زاده ،فرحناز
نقش پيوندها و مديريت آنها در وب سايت كتابخانههاي دانشگاهي
فرج پهلو ،عبدالحسين
سنجش رابط کاربر پایگاههای اطالعاتی پیوسته مجالت تماممتن فارسی
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فعال ،سهيال
امکان سنجی پردازش وبگاه ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
قرباني ،محبوبه
امکان سنجی پردازش وبگاه ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
كوكبي ،مرتضي
بررســی و مقایســۀ قابليــت هــاي قالــب هــای یونــی مــارک و مــارک  12بــرای
ســازماندهی منابــع اطالعاتــی وب
گودرزي ،روحاله
دسته بندی مفهومی صفحات وب با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده
مجيد ،سميه
بررسي نحوه سازماندهي منابع اطالعاتي در کتابخانه هاي ديجيتال ايران
محمداسماعيل ،صديقه
ارزیابــی کاربردپذیــری وبــگاه نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور ؛ ارزیابــی جامــع و
مانــع بــودن ابزارهــاي كاوش اطالعــات وبــي در حــوزه مديريــت
مزارعي ،زهرا
ســایتهای نشــانهگذاری اجتماعــی :طرحــی نویــن بــرای تســهیل ســازماندهی
اطالعــات در وب
مشرف ،مائده
اســتفاده از عاملهــاي هوشــمند نرمافــزاري جهــت ايجــاد قابليــت تعاملپذيــري در
خدمــات محتوايــي و اطالعاتــي ســازمانها
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مطلبي ،داريوش
حق مولف در محيط الكترونيك
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ناصحي اسكويي ،ماهرخ
ارزیابی کاربردپذیری وبگاه نهاد کتابخانههای عمومی کشور
نيكزاد ،مهسا
ارزیابی جامع و مانع بودن ابزارهاي كاوش اطالعات وبي در حوزه مديريت
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