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 وبومتريكس راهنماي
 

 دنيا هاي دانشگاه هاي سايت وب بندي رتبه
 
 
 
 
 
 

 

95مرداد   
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 چيست؟ وبومتريکس

انجمن  از واحدی سایبرمتریک، آزمایشگاه توسط 2004 سال در دنیا های دانشگاه )سنجی وب(وبومتریکس بندی رتبه

 شد. تهیه پارامتر چهار از مركب شاخصی اساس بر اسپانیا، تحقیقات ملی

 تحقیقاتی مراكز و ها دانشگاه برای وبی مقیاس یک و شود می به روز ماهمرداد  و بهمن در ساله هر بندی رتبه این
 . دهد  یم نشان ای دوره بصورت را آموزشی های گاه وب علمی فعالیت میزان بندی رتبه این .آورد می فراهم

دستاوردهای  دادن قرار با بندی، رتبه روش این در توسعه حال در كشورهای تحقیقاتی مراكز و عالی آموزش موسسات
 به نسبت واقعی فضای است در ممکن كه چرا كنند پیدا بهتری وضعیت توانند می اینترنت روی بر خود علمی

 بهتر مجازی فضای در را خود وضعیت توانند می روش این با اما باشند داشته فاصله بسیار دنیا اول های تراز دانشگاه
 .كنند نمایان

 

 وبومتريکس اهداف

دانش  اینترنتی نشر به را دانشگاهها و موسسات توجه میزان كه اند آمده بوجود دلیل این به وبومتریکس های شاخص

 و علم انتقال افزایش منظور به آزاد دسترسی های طرح از حمایت بندی رتبه این اصلی هدف دیگر عبارت به .دهد نشان

 .است جامعه كل به دانشگاهها توسط تولید شده دانش

 یک برای مناسب رتبه واقع در و نیست آنها بازدید میزان و سایتها وب طراحی ارزیابی بندی رتبه این از هدف لذا
 فضای در دانشگاه از نما تمام ای آیینه مجازی، فضای در دانشگاه آن حضور كه است پذیر امکان درصورتی دانشگاه تنها
 .واقعی باشد
 این در اینترنتی، انتشار های سیاست به تمایل عدم دلیل به است ممکن باال آموزشی كیفیت با های دانشگاه بنابراین
 .نیاورند بدست را خود انتظار مورد رتبه بندی نوع رتبه

و  موسسات تا است شده تالش منظور بدین و است دانشگاهها جهانی ارزیابی بندی، رتبه این اهداف از دیگر یکی

 .شوند ارزیابی )توسعه حال در و یافته توسعه( دنیا كشورهای همه در معتبر دانشگاههای

 

 وبومتريکس معيارهاي

دارد كه این شاخصها و وزنهای  وجود وبومتریکس ارزیابی های شاخص عنوان به اصلی فاكتور چهار حاضر حال در

 درصد و هر شاخص عنوان ذیل جدول مرتبط به طور مداوم جهت بهبود نتیجه رتبه بندی، بررسی و اصالح می شوند. در

 .است شده ( ارائه2016  ژانویه( نسخه آخرین براساس آن اهمیت
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 2016 ويرايش ژانويه -جدول شاخصهاي وبومتريکس

 

ضريب  شاخص 

 تاثير

 توضيحات

1 Visibility 

(V) 

external 

inlinks 

تعداد لینکهای ورودی به سایت از سایتهای دیگر كه توسط  50%

 شناسایی شده اند.  Yahooجستجوگر 

2 Size (S) 

web pages 

تعداد صفحات ایندكس شده از وب سایت، توسط  20%

 Bingو  Google ،Yahooجستجوگرهای 

3 Richfiles 

(R) 

( شناسایی pptو  pdf ،ps ،docتعداد مستندات علمی)  15%

  Bingو  Google ،Yahooشده توسط جستجوگرهای 

4 Scholar 

(Sc) 

 2010تا  2006تعداد مقاالت علمی منتشر شده بین سالهای  15%

Google Scholar   كه در سایتScimago SIR 

 می باشد. )2008-2004)

 می  استخراج جستجو موتورهای توسط و انسان مستقیم دخالت بدون فاكتورها تمامی تقریبا كه است ذكر به الزم

 .شوند

 

 وبومتريکس در دانشگاه جايگاه بهبود راهکارهاي

 بیان شده است. "تهایسا وب یبند رتبه بهبود یراهکارها"مهمترین این راهکارها در بخش 

 

 موارد غير قانونی

رتبه بندی سایتها بر اساس حجم و كیفیت محتوی منتشر شده در سایتهای دانشگاهی می باشد كه این محتوی باید 

نتیجه فعالیت هیات علمی و سایر اعضا دانشگاه باشد. استفاده از روشهای غیر مجاز ذیل بجهت بهبود رتبه بندی، صرفنظر 

 مشمول مجازات می باشد:ی از غیر اخالقی بودن این امر، طبق قوانین بین الملل
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 استفاده بدون مجوز از مطالب علمی نویسندگان غیر عضو دانشگاه 
 استفاده از مطالب علمی خارجی جهت بهبود رتبه بندی سایت 
  افزایش غیر واقعی تعداد فایلهای وب سایت با روشهایی مثل تقسیم یک فایل به تعداد زیادی فایل و یا استفاده از یک

 فرمتهای مختلفمحتوی در 
 نقض قوانین كپی رایت 
 ( راه اندازی سایتهای انجمنیForum خارج از دامنه دانشگاه )دانشجویان برای ایجاد لینکهای زیاد به دانشگاه جهت 
  افزایش غیر واقعی تعداد لینکها با خریداری لینک بهLink Farm.ها 

 Visibilityشاخص  ام داده می شود. همچنین اگر99999در ارزیابی های وبومتریکس، به دانشگاههای خاطی، رتبه 

بیش از  PDFتعداد فایلهای  Opennessدرصد متوسط شاخصهای دیگر باشد و یا در مواردی كه در شاخص  80بیش از 

برای دانشگاه لحاظ   99999عدد و بیش از یک سوم اندازه سایت باشد، مقدار صفر برای شاخص مربوطه و رتبه   30000

 د.می شو

 

 جستجو موتورهاي و Webometrics بين ارتباط

 وبومتریکس در بتوان اینکه برای بنابراین .آید می بدست جستجو موتورهای طریق از وبومتریکس فاكتورهای تمامی

 .كرد رعایت آن در را SEO های استاندارد باید داد افزایش را سایت وب رتبه

 :هستند اصلی بخش دو دارای جستجو موتورهای
 

 ايندکس هاي سازنده و ها خزنده .1

 یک معموالً(سند یک مانع، هر .بگیرید نظر در بزرگ شهری اتوبان یک در موانع از ای شبکه را وب جهانی شبکه

 حركت شبکه این كّل جستجو در موتورهای. دارد فرد به منحصر ..… )،عکس اف،.دی. پی یک گاهی ولی وب صفحه

 كه باری اولین. كنند می را پیدا ممکن مسیر بهترین طریق بدین و كرده پیدا را موانع (خزند می اصطالح در یامی كنند )
 مورد بعدی جستجو در تا كند ذخیره می بزرگ درایور یک در را آنها كد میکنند پیدا را صفحات این جستجو موتورهای

 نگاه خود در را اطالعات از عظیمیحجم  است بزرگ بسیار سازی ذخیره وسیله یک كه درایور این .بگیرد قرار استفاده

 .دارد می

 

 ها پاسخ ي ه کنند آماده .2

 به نیاز جستجو موتور دهد می انجام جستجویی شخص یک وقتی هستند دهی پاسخ های ماشین جستجو های موتور

 :دارد زیر كار دو انجام و سند ها میلیارد میان از اطالعات پیدا كردن

  .است مفید كننده جستجو برای یا و هستند مرتبط كه اطالعاتی كردن پیدا - 1

 آماده دست به نتایج بندی رتبه - 2
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به پیوست فنی این مستند  SEOكند. برای آشنایی بیشتر با  می مشخص را SEO ارتباط و اهمیت موارد این دوی هر

 مراجعه كنید.

 

 پروژه جديد وبومتريکس

  آغاز كرده است رتبه بندی دانشمندان و محققین برتر دنیا و در هر  2015پروژه جدیدی كه وبومتریکس از ابتدای سال

 كشور است. 

  دو پارامتر این رتبه بندی اعدادH-INDEX  وCITATION  است كه هر دو ازGoogle Scholar .بدست آمده اند 

  556در حال حاضر ( دانشمند برتر دنیاH-INDEX به همراه دانشمندان برتر حدود 100االتر از ب )كشور دنیا ارائه  30
 شده است.

 .این پروژه به مرور در حال تکمیل است 

 


