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   2012تغييرات شاخص ها و وزن ها در نظام رتبه بندي وبومتريكس 

  

 

ته انجام گرف) ٢٠١٢ژانویه (بعدی  به منظور تغيير طرح اصلی رتبه بندی برای نسخه  فعاليت هایی در حال حاضر
 : برنامه ریزی شده عبارتند از از جمله تغييراتی که. است 

 .با رتبه شان نشان داده خواهند شد (20،000) ادغام دایرکتوری و رتبه بندی، بنابراین تمام دانشگاهها •
 .در نمودار زیر معرفی شده اند  آنها شاخص ها و وزن. سيستم جدید محاسبه رتبه بندی آزمایش خواهد شد •

اگر موسسه ایی بيش از یک   .گرفته می شوند انشگاه هایی که یک دامنه مستقل دارند در رتبه بندی در نظرفقط د
بهترین رتبه منتشر می شود، حتی  اما تنها  باشد ، دامنه های دیگر تجزیه و تحليل خواهند شد دامنه اصلی داشته
 .ارجح نباشد و یا) جاری(اگر این دامنه جدید 

  ٢٠١٢درسال  WEBOMETRICS  ليست جدید شاخصها و وزن نظام رتبه بندی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  وبومتريك     هاي  شاخص
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بنابراین . به نشر اینترنتی نشان دهد اند که ميزان توجه موسسات را وبومتریک به این دليل بوجود آمده های شاخص
اینترنتی، در این نوع  های انتشار آموزشی باال ممکن است به دليل عدم تمایل به سياست های با کيفيت دانشگاه

کشورهای  در عين حال موسسات آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی. نياورند بندی رتبه مورد انتظار خود را بدست رتبه
 توانند وضعيت بهتری اینترنت می دستاوردهای علمی خود بر روی بندی، با قرار دادن در حال توسعه در این روش رتبه

بسيار فاصله داشته باشند اما با این روش  های تراز اول دنيا پيدا کنند چرا که ممکن است نسبت به دانشگاه
  .را بهتر نمایان کنند توانند وضعيت خود می

و مراکز   ها انشگاهبنابراین تنها د. مربوطه است گاه دانشگاه یا موسسه بندی واحد تحليل وب در این نظام رتبه
سازمانی، بيش از یک دامنه اصلی داشته  اگر نهاد یا. دهد دامنه وب مستقل را مورد توجه قرار می تحقيقاتی با

 .گيرد مورد بررسی قرار می باشد، دو یا چند آدرس آن
 :شاخصهای مورد محاسبه در این رتبهبندی شامل چهار معيار زیر است

  

 
  

 :%٢٠وزن  (Size) اندازه و حجم وب سایت موسسه .1 
در این . هاست ارزیابی وبومتریک دانشگاه های موثر در تعداد صفحات موجود در وب سایت موسسه یکی از شاخص

این شاخص ها  .گيرند اندازه یا حجم اطالعات موجود بر روی وب سایت قرار می های مربوط به قسمت شاخص
 :عبارتند از

  تعداد صفحات وبی دانشگاه یا مرکز پژوهشی •
مجموعه دامنه دانشگاهی خود باشند چراکه دامنه  های زیر مجموعه دانشگاه باید زیر دامنه واحد، همه سایت •

 .شود رتبه بندی لحاظ نمی های متفاوت در
  های مستقل وب سایت تعداد زیر دامنه •
و دسترسی به ) بين المللی و مجالت بين المللی شامل دسترسی به مقاالت(در توليد الکترونيکی دانش  توانایی •

 ها¬سایت دانشگاه¬اطالعاتی مهم داخلی و خارجی از طریق وب های¬پایگاه
 ها¬سایت دانشگاه¬های آموزشی الکترونيکی در وب¬ارائه برنامه •

، Google مانند (Search Engine) و ازطریق جستجوگرهاییصورت جستج سایت هرموسسه به وب تعداد صفحات
Yahoo ،Live Search و Exalead تعداد صفحات بازیابی شده توسط هر جستجوگر سپس به روش. شود می محاسبه 

ازآنجا که نتایج بازیابی شده درهر . شود می لگاریتمی برمبنای حداکثر یک تراز شده و نمره مربوطه محاسبه
توسط این چهار جستجوگر  دیگری است، مقادیر حداقل و حداکثر تعداد صفحات بازیابی شده وت ازجستجوگر متفا

 .یابد ای به موسسه مربوطه اختصاص می رتبه شده و برحسب جمع مقادیر باقيمانده، حذف
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 :%٥٠با وزن  (Visibility) (پذیری مشاهده(پذیری  رویت شاخص .2
صفحات متنوع و متعدد در آن دليل بر وجود امکان  موسسه تحقيقاتی و وجودصرف وجود وب سایت در یک دانشگاه یا 

جستجوپذیری صفحات وب  قابليت. موجود در وب سایت آن موسسه و یا مرکزتحقيقاتی نيست دسترسی به منابع
گاه دانش و امکان بازیابی منابع موجود در وب سایت یک (Search Engine) یک دانشگاه از طریق جستجوگرهای وبی

از آن یاد ميکنند، دومين شاخص در حيطه شاخص  Visibility با کمک این ابزارهای جستجو که تحت عنوان شاخص
) لينکهای(گيری این شاخص تعداد پيوندهای  اندازه یکی از معيارهای. سنجی است رتبهبندی وبومتریک یا وب های

به صفحات این موسسه یا  عبارت دیگر چندبار به. صفحات وب سایت موسسه توسط دیگر سایتهاست داده شده به
 روش. بيان ميشود In Link این شاخص اصطالحا تحت عنوان. شده است مرکز تحقيقاتی در وب سایتهای دیگر ارجاع

ها به صفحات وب موسسه مذکور از  In Link دهی این شاخص نيز محاسبه تعداد کل پيوندهای خارجی یا همان نمره
لگاریتمی نرمال  است که در نهایت نتایج براساس مقياس Exalead و Yahoo، Live Search طریق جستجوگرهای

 های زیر در قابليت مشاهده یا به طور خالصه شاخص. گيرند قرار می بندی شده و مورد مقایسه قرارگرفته، مبنای رتبه
(Visibility) موثرند: 

 .اند دانشگاه موردنظر داده های دیگر به سایت های که در سایت External inlink تعداد •
 (های داخل وب سایت دانشگاه تعداد لينک(ها  تنوع لينک •
 .باشد های مرتبط به آن می رتبه صفحه که شامل وزن لينک •
  های وب سایت دانشگاه self link تعداد •
زیرا سنجش معيارهای اصلی رتبه اغلب  اقل می بایست دو زبانه باشندهای دانشگاهی کشور حد وب سایت •

 .است وابسته به زبان انگليسی
سایت دانشگاه  های دریافتی وب تعداد لينک ها براساس شمارش بندی وب دانشگاه که عبارت از رتبه G فاکتور •

در واقع شاخص  G Factor .گوگلموتور جستجوی   ها، با استفاده از سایر دانشگاه های مربوطه از وب سایت
به بررسی دانشگاه   این شاخص. سایر موسسات علمی است محبوبيت یا اهميت وب سایت هر دانشگاه از دیدگاه

های دانشگاهی اندازه  وب سایت مرکزیت وب سایت دانشگاه را در شبکه G فاکتور. پردازد سایت می از طریق وب
 .گيرد می

 انشگاهلينک بازگشت به وب سایت د •
 :%٢٥با وزن  (Rich Files) های غنی اطالعاتی تعداد فایل .3

سایت هر موسسه ميتواند دليلی بر غنای  بيشک وجود منابع اطالعاتی در قالب فایلهای الکترونيک بر روی وب
شاخصهای  بدین ترتيب شاخص سوم در حيطه. توليد دانش توسط آن موسسه باشد علمی آن موسسه و حجم

موجود در  PPT و PDF ،PS ،DOC علمی مرتبط با پسوند وبومتریک موسسات آموزش عالی، تعداد فایلهای بندی رتبه
، PDF یکی از سه شکل فایلهای به هرحال انتشار نتایج علمی به صورت الکترونيک به. مربوطه است وب سایت مرکز

Word و یا اسالیدهای Power Point مربوطه عبارتند از در این قسمت شاخص های. صورت ميگيرد : 
ها ارائه شده، تعداد پيش  تعداد کنفرانس این شاخص شامل تعداد و عناوین مقاالت،: صفحات شخصی محققان •

 .باشد ای خام می های داده فایل ها، تعداد نویس
  (شامل تعداد انباره های موضوعی( ها  انباره •
  های تخصيص یافته از دانشگاه hosting تعداد •
  اد منابع و مواد آموزشی مربوط به دانشجویانتعد •
  گزارشات سازمانی •
های الکترونيک کتابخانه به تفکيک پایان نامه،  موجودی های الکترونيک که این معيار خود شامل تعداد تعداد کتابخانه •

 .باشد می (....  ها و پژوهشی، نقشه طرح
موسسه بر حسب نوع فرمت مربوطه از طریق  در وب سایت های مرتبط علمی، موجود بر همين اساس تعداد فایل 

مبنای محاسبه برای  شده و در نهایت پس از تبدیل به یک توزیع لگاریتمی، نرمال و شمارش  Googleجستجوگر
 .رتبهبندی قرار ميگيرد

 :%١٥با وزن  Google Scholar (Scholar)  مقاالت بازیابی شده از طریق جستجوگر علمی تعداد .4
تعداد مقاالت و ارجاعات صورت گرفته به هر  امکان بازیابی و محاسبه Google Scholar یا Google تجوگر علمیجس

بندی ژانویه  در رتبه. ميشوند ها رتبهبندی و ارزیابی و براساس شاخص فوق مجددا وب سایت موضوع را فراهم نموده
های  سال بندی یعنی ج سال منتهی به سال رتبهمنتشر شده موسسه در پن وبومتریکس، ترکيبی از مقاالت ٢٠١١
تعداد مقاالت دانشگاه مربوطه در پنج سال منتهی به  و نيز Google Scholar بر اساس جستجو در ٢٠١٠تا  ٢٠٠٦
 .محاسبه قرار خواهد گرفت مبنی Scimago SIR بندی بندی محاسبه شده در نظام رتبه رتبه سال

نمره و رتبه کلی موسسه مذکور  سه برای شاخصهای چهارگانه فوقپس از محاسبه رتبه وب سایت هرموس
  .شود محاسبه می

  

 



         Google: Site:domain universityبراي محاسبه اندازه در سايت 

  site:hbi.ir: مثال

 

          Google scholar: Site:domain universityبراي محاسبه اسكوالر در 

    site:hbi.ir: مثال

  

 

      Google scholar: Site:domain university filetype:pdfبراي محاسبه فايل هاي غني در سايت 

   

        Site:hbi.ir  filetype:pdf:مثال

  

  
  

   



  .دامنه سايت را وارد مي كنيد  site infoدر بخش  Alexaدر سايت و پيوندها براي محاسبه ترافيك سايت 

 
.ميزان رتبه ترافيك و پيوندها مشخص مي گردد  
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