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ارائة الگويي برای ويژگي های نمايشي و رابط كاربری اپك های 
وب بنياد ايران

رسول زوارقي1
دكتر عبدالحسين فرج پهلو2

مقدمه
به عنوان  ديرباز  از  كتابخانه اى  فهرست هاى 
و  ذخيره  وسيلة  باسابقه ترين  و  اصلى ترين 
تبع  به  مى رفتند.  به شمار  اطالعات  بازيابى 
به مدت  كه  سياهه وار  و  كتابى  فهرست هاى 
قرار  استفاده  مورد  كتابخانه ها  در  طوالنى 
مى گرفتند فهرستبرگه ها جايگزين فهرست هاى 
اوليه،  اپك هاى  اين،  وجود  با  شدند.  پيشين 

حدوداً بعد از گذشت يك قرن از به كارگيرى 
فهرست هاى  از  تبعيت  به  نيز  فهرستبرگه ها 
شدند.  طراحى  فهرستبرگه اى  ديد  با  سنتى 
در مقابل، اپك هاى امروزى همراه با افزايش 
ديدى  فهرست ها،  از  كاربران  انتظارات 

پرتال گونه را پيگيرى مى كنند.
رايانه اى  فهرست هاى  مى توان  به طوركلى 
يا اپك ها را مى توان به سه نسل تقسيم كرد: 

rasoolzavaraqi@gmail.com 1. عضو هيئت علمي گروه كتابداری و اطالع رساني دانشگاه تبريز و دانشجوی دكتری دانشگاه تهران
   farajpahlou@gmail.com 2. استاد كتابداری و اطالع رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز

چكيده
وب بنياد  اپك های  كاربری  رابط  و  نمايشي  وضعيت  برای  الگويي  ارائة  پژوهش  اين  هدف 
ايران بر اساس مالک های موجود جهاني و نظرات متخصصان است. ابزار گردآوری داده ها 
مطالعات كتابخانه ای و سياهة وارسي مي باشد. جامعة پژوهش كتابداران متخصص در زمينه 
اپك ها هستند كه از طريق نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند. از يافته های پژوهش الگويي 
به دست آمد كه در دو بخش ويژگي های نمايشي و رابط كاربری به بيان معيارهای مختلف 
كلي،  ويژگي های  شامل  نمايشي  ويژگي های  به  مربوط  پنج گانه  معيارهای  است.  پرداخته 

اطالعات كمكي و آموزشي، برچسب ها، ويژگي های متني و طرح صفحه هستند. 

كليدواژه ها
اپك، ويژگي نمايشي، رابط كاربری.
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اولين نسل در دهة 1980 به وجود آمد و به 
نظام های  و  برگه ای  فهرست های  با  رقابت 
مدالين  و  ديالوگ  چون  اطالعاتي  بازيابي 
پرداخت كه در آن هنگام ابتدايي تر از امروز 
بودند (نسل رايانه هاى اولية مبتنى بر فرمان). 
گسترش   1996 تا   1992 سال  از  دوم  نسل 
يافت. اين نسل الگوهای بازيابي اطالعات و 
بازيابي،  نقاط  و  كرد  تلفيق  هم  با  را  برگه ها 
توانايي های جست وجو، و قابليت های نمايشي 
را بهبود بخشيد (نسل سيستم عامل ويندوز). 
نسل سوم، كه شروع آن از سال 1996 بود، با 
تعامل با وب، جست وجوهای فرامتن، محيط 
چون  استانداردهايي  از  استفاده  و  گرافيكي، 
پروتكل Z 39/50 شناخته مي شود (نسل وب 
جهان گستر) و اين فهرست ها همه روزه در 
به  هستند (2: 41- 52).  ترقي  و  تغيير  حال 
عبارت ديگر، اگر اپك هاى اوليه حاصل تلفيق 
با  كتابدارى،  سنتى  دانش  فهرستبرگه اى  نگاه 
رايج  اپك هاى  بودند،  داده  پايگاه هاى  دانش 
وب بنياد امروزی نيز حاصل تلفيق نگرش هاى 
به سان  فهرست  به  (كه  فهرستنويسى  جديد 
دادۀ  پـايگـاه هـاى  مـى نگـرد)،  پرتـال  يـك 
پيشرفته تر (از نظر سرعت، ظرفيت، و كيفيت 
(كه  جهان گستر  وب   و  بازيابى)،  و  ذخيره 
شناخته شده ترين و رايج ترين رابطى است كه 
بدون نياز به نصب نرم افزار جانبى ديگر قابل 
استفاده است) هستند. در اين پژوهش سعى 
مى شود با در نظر گرفتن انتقادات و الزامات 
وارد بر اپك هاى امروزى و اهميت دو عامل 
ويژگى هاى نمايشى و رابط كاربرى در آنها، 
استانداردها و الگوهاى موجود  از  استفاده  با 

جهانى و نظرات صاحب نظران ايران، الگويى 
براى اپك هاى وب بنياد ايران از نظر اين دو 

عامل ارائه شود.

بيان مسئله
با بررسى متون منتشر شده در زمينة اپك ها به 
دو عامل ويژگى هاى نمايشى و رابط كاربرى 
عوامل  به عنوان  آنها  از  كه  برمى خوريم 
است.  شده  ياد  امروزى  اپك هاى  تأثيرگذار 
معتقدند   (1379) پريرخ  و  فتاحى  چنانكه 
«كيفيت نمايش و ارائة داده هاى كتابشناختى 
ميزان  اطالعات،  فهميدن  در  مهمى  نقش 
فهرست هاى  از  كاربران  استقبال  و  استفاده 
رينولدز3   .(352-323  :6) دارند»  رايانه اى 
نمايش  چگونگى  است  معتقد  نيز   (1985)
نگرش  بر  زيادى  تأثير  مى تواند  اطالعات 
باشد  داشته  اطالعات  به  نسبت  كاربران 
متعهدسازی  براى  نيز  ايفال   .(55  -51  :34)
الزم  مشتركات  و  اصول  حداقل  به  طراحان 
در طراحى اپك ها كه آنها را اصول نمايشى 
مى نامد تاكنون دو مجموعة اصول نمايشى را 
در سال هاى 1999 و 2003 ارائه نموده است 
نيز  كاربرى  رابط هاى  زمينة  در   .(26 (37؛ 
الزم است اين نكته را در نظر داشته باشيم كه 
«طراحى رابطى ضعيف منجر به اشتباه كارى، 
افزايش  و  دستپاچگى  سردرگمى،  عصبانيت، 
فشار روانى كاربر مى شود» (9). با اين وجود 
مختلف،  متون  در  صاحب نظران  تأكيد  و 
ويژگى هاى  براى  متنوعى  استانداردهاى 
تدوين  جهان  در  كاربرى  رابط  و  نمايشى 
آمدن  پديد  موجب  خود  امر  اين  كه  شده اند 
3. Reynolds 
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اپك هايى شده است كه از نظر نمايشى و رابط 
كاربرى متفاوت هستند. مثًال با مطالعه اى گذرا 
در متون درمي يابيم كه در مورد ويژگى هاى 
نمايشى اپك ها استانداردهايى چون مك گری 
و سونونينوس4 (1991) (30)، فتاحي (1997) 
 (2003) ايفال   ،(37)  (1999) يى5   ،(24)
و   (19)  (1996) كوكس6   و  چرى   ،(26)
ويژگى هاى  براى  و   (18)  (1995) چان7 
چون  استانداردهايى  كاربرى  رابط  به  مربوط 
پرتال  گروه كاری  و   (15)  (2002) باس8 
و  دورنر   ،(10)  (2002) آ.آر.ال.9  دانشمندان 
كورتيس10 (2003) (22)، هارمسن11 (2000) 
تنها   (11)  (2000) ابراين12  و  بابو،   ،(27)
اين  در  شده  منتشر  استانداردهاى  از  بخشى 
عمل،  در  استانداردها،  تعدد  اين  زمينه اند. 
مى شود.  نيز  مشكالتى  آمدن  به وجود  باعث 
چنانكه فريند13 (1994) حجم انبوه اطالعات 
را  متعدد  سيستم هاى  مختلف  رابط هاى  و 
مرج  و  «هرج  يا  اطالعاتى  سرريز  موجب 
و  مي داند  اطالعات  حرفه مندان  براى  رابط» 
از عدم پيروى رابط هاى كاربرى سيستم هاى 
كاربرى  رابط  اصول  مجموعة  از  كتابخانه اى 
حال   .(41  -38  :25) مى كند  انتقاد  واحد 
وجود  على رغم  ايران،  در  و  جهان  در  آنكه، 
دو  اين  در  بين  المللى  متنوع  استانداردهاى 
كاربرى  رابط  و  نمايشى  ويژگى هاى  زمينه، 
به عنوان  داخلى  صاحب نظران  كه  خاصي 
روى  بر  اپك ها  مشتركات  و  اصول  حداقل 

آنها اجماع داشته باشند وجود ندارد. چنانكه 
اپك ها  زمينة  در  شده  انجام  تحقيقات  مرور 
در ايران نيز نشان مى دهد كه با توجه به عدم 
ارائة الگويى در زمينة ويژگى هاى نمايشى و 
رابط كاربرى اپك ها، محققانى چون فتاحى و 
پريرخ (1379) (6) و زوارقى (1386) (2)، 
هر كدام با استفاده از سياهة  وارسى مستقل، 
كه كار پژوهشگرانى از كانادا و انگلستان بوده 
است، پژوهش هاى خود را در زمينة ارزيابى 
اپك ها انجام داده اند و در پيشنهادات پژوهش 
خود نيز بر تدوين الگويى براى ويژگى هاى 
از  استفاده  با  كاربرى،  رابط  و  نمايشى 
استانداردهاى جهانى و نظرات صاحب نظران 
ايرانى، تأكيد داشته اند. بنابراين، با ارائة الگويى 
كاربرى  رابط  و  نمايشى  ويژگى هاى  براى 
اظهارنظر  حاصل  كه  بنياد،  وب  اپك هاى 
استانداردهاى  درباب  ايرانى  صاحب نظران 
موجود در اين زمينه است، مى توان گامى در 
جهت تدوين حداقل هاى يك وب اپك ايرانى 
برداشت. ارائة اين الگو نه تنها مى تواند سطح 
اپك ها  از  ايران  كتابدارى  جامعة  انتظارات 
براى  راهى  نقشة  مى تواند  بلكه  ببرد  باال  را 
طراحان اپك ها ترسيم كند. البته بايد در نظر 
رعايت  بودن  اختيارى  به  توجه  با  كه  داشت 
ويژگى هاى نمايشى و رابط كاربرى (چنانكه 
خاطرنشان  ايفال  پيشنهادى  استانداردهاى  در 
سلب  معنى  به  الگو  اين  ارائة  است)  شده 
نرم افزارى  شركت هاى  خاص  قابليت هاى 
4. McGarry & Svenoninus

5. Yee 

6. Cherry & Cox 

7. Chan 

8. Boss 

9. ARL scholars portal working group 

10. Dorner & Curtis 

11. Harmsen 

12. Babu & O’ Brien 

13. Friend 
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رعايت  كه  است  حداقل هايى  بلكه  نيست، 
آنها مى تواند باعث بهبود وضعيت نمايشى و 

رابط كاربرى آنها شود.  
مسئلـة  به  نگـاهى  با  ديگـر،  جهـت  از 
استانداردسازى مى توان به اين نكته پى برد كه 
استانداردها  از  پشتيباني  و  طراحي  درگذشته 
توسط مجموعه ای از مشاركت كنندگان چون 
و  ملي،  كتابخانه های  كتابداری،  انجمن های 
در  درصورتي كه  مي شد  وضع  فروشندگان 
ساليان اخير نهادهای شركت كننده در فرايند 
گسترش  فهرست  از  پشتيباني14  و  طراحي 
نيز  آنها  بر  نظارت15  و  كرده اند  پيدا  تنوع  و 
پراكنده تر شده است. به نظر بولين16 (2000) 
طراحي و پشتيباني از فهرست در يك طرف 
و نظارت بر فهرست در طرف ديگر قرار دارد 
كه مسئوليت حرفه ای فهرستنويس است. وی 
اذعان مي كند كه توسعة استانداردهای ذخيره 
و بازيابي اطالعات يكي از مهم ترين كارهای 
در  اغلب  كتابخانه ها  اما  است،   كتابداران  ما 
خدمات  و  استانداردها  از  استفاده  هنگام 
كتابخانه،  محلي  نيازهای  رفع  برای  سفارشي 
حاصل  تنش  اين  مي شوند.  تنش  دچار 
برخورد دو نگرش استقالل  محلي و مشاركت  
حرفه ای  جهاني كتابخانه است و چيز جديدی 
بايد  آرماني،  به طور  استاندارد  البته  نيست. 
قادر به راضي  كردن نيازهای محلي و جهاني 
كتابخانه ها باشد (14: 53- 63). بنابراين، ارائة 
از  استفاده  با  پژوهش،  اين  پيشنهادى  الگوى 
استانداردهاى موجود جهانى و مطابقت آن با 
نظر صاحب نظران داخلى، مى تواند دو نگرش 

محلى  استقالل  و  جهانى  حرفه اى  مشاركت 
كتابخانه هاى داخلى را درهم آميزد

سؤال هاى پژوهش
1. بـا توجـه بـه استـانداردهـاى مـوجود 
جهانى و نظرات صاحب نظران ايرانى، حداقل 
وب بنياد  اپك  هاى  كه  نمايشى  ويژگى هاى 

ايران ملزم به رعايت آنها هستند كدام اند؟
2. بـا توجـه بـه استـانداردهـاى موجـود 
جهانى و نظرات صاحب نظران ايرانى، حداقل 
ويژگى هاى رابط كاربرى كه اپك  هاى وب بنياد 

ايران ملزم به رعايت آنها هستند كدام اند؟

پيشينة پژوهش
در  شده  منتشر  متون  به  ابتدا  بخش  اين  در 
زمينة ويژگى هاى مربوط به نمايش اطالعات 
متون  سپس  مى شود،  پرداخته  كتابشناختى 
مورد  كاربرى  رابط  ويژگى هاى  به  مربوط 
توجه قرار مى گيرند، و درنهايت پژوهش هاى 
مورد  اپك ها  زمينة  در  ايران  در  شده  انجام 

بحث قرار مى گيرد. 

اطالعات  نمايش  به  مربوط  ويژگى هاى   .1
كتابشناختى

برخى  در  پژوهشى   (1987) كراوفورد17 
شناسايى  با  و  داد  انجام  كانادا  كتابخانه هاى 
نمايش  كه  كرد  پيشنهاد  مشكالت  برخى 
اطالعات در فهرست هاى رايانه اى بايد قابل 
باشد  فشرده  حال  عين  در  و  جذاب،  فهم، 
سونونينوس  و  مك گری   .(23  -20  :21)
14. Design & maintance 

15. Governance 

16.  Bolin

17. Crawford 
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(1991) به چگونگي نمايش بهتر عبارت های 
موضوعي توجه كردند. آنها توضيح دادند كه 
چگونه با تلخيص و فشرده سازی نمايش های 
مرورپذير مي توان سرعنوان های موضوعي را 
محدود به صفحات كمي نمود (30: 185 -

191). چری و كوكس (1996) براى ارزيابى 
اپك هاى كانادايى با استفاده از سياهة   وارسى 
اعمال  و   (1995) چان  نمايشى  ويژگى هاى 
تغييراتى در آن، الگويى جديد ارائه دادند و با 
استفاده از اين الگوى جديد به ارزيابى اپك هاى 
كانادايى پرداختند (19؛ 18). فتاحي (1997)، 
ضمن برشمردن برخي از مشكالت ناشي از 
در  فهرستنويسي  استانداردهای  رعايت  عدم 
رايانه ای،  فهرست های  در  اطالعات  نمايش 
مورد  داده های  مقدار  تعيين  برای  را  اصولي 
از  استفاده  مختلف،  سطوح  در  نمايش 
داده های اصلي در نمايش يك خطي كتاب ها 
بر صفحة رايانه، و ترتيب داده ها در هرسطح 
 (1998) شاتفورد18  و  يي   .(24) داد  ارائه 
زمينة  در  خود  مطالعات  و  تجربيات  حاصل 
بهينه كردن نمايش در فهرست های رايانه ای را 
در كتاب بهبود فهرست های دستياب عمومي 
كتابداران  انجمن  انتشارات  از  كه  پيوسته 
بعضي  و  گذاردند  دسترس  در  آمريكاست، 
صاحب نظران نيز انعطاف پذيری به وجود آمده 
از طريق سيستم هاى رايانه اى را كه هم اكنون 
و  هرج  نوعي  را  است  يافته  گسترش  بسيار 
مرج تلقي كرده و خواستار يك الگوی ثابت 
نمايشي برای همة اپك ها شده اند (38). البته 
منظور از اين الگوى ثابت، نگاه فهرستبرگه ای 

نمى باشد،  نيم  و  دوازده  در  نيم  و  هفت  و 
كارآمد  نمايش  يك  حداقل های  نشانة  بلكه 
است كه يك اپك برای نيل به اهداف آرماني 
اينها  آنهاست.  از  استفاده  از  ناگزير  فهرست 
همان كساني هستند كه استانداردهای نمايشي 
اپك ها19 (1999 و 2003) را تدوين كرده اند 
و ايفال پشتيبان اقدامات آنهاست (37؛ 26). 
استانداردهای  پيش نويس  در  نمونه  براى 
نمايشي اپك ها (2003) بر اين امر تأكيد شده 
متنوع،  اطالعاتي  نيازهای  وجود  به دليل  كه 
موجود  نيز  نمايش ها  مختلف  انواع  بايد 
مربوط  بايد  را  استانداردها  اين  انتشار  باشد. 
مورد  متون  در  قبًال  كه  دانست  انتقادهايى  به 
به زعم  مثًال   .(26) بودند  گرفته  قرار  توجه 
فتاحي و پريرخ (1379)، نمايش اطالعات در 
فهرست های رايانه ای از كنترل استانداردهای 
كتابداری (به ويژه قواعد فهرستنويسي) خارج 
نرم افزاری  طراحان  نظر  با  بيشتر  و  شده 
سوی  از  بارها  امر  اين  كه  مي شود  طراحي 
است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  كتابداران 
به عنوان مثال هگلر20 ضمن بيان اين مطلب، 
اظهار مي دارد كه برخي تصور مي كنند نمايش 
اطالعات مستقل از قواعد فهرستنويسي است. 
مارتين، و وول21 نيز عدم يكدستي در نمايش 
مورد  را  رايانه ای  فهرست های  در  اطالعات 
توجة  عدم  از  ناشي  را  آن  و  داده  قرار  انتقاد 
ارزش  به  نسبت  نرم افزاری  طراحان  كافي 
مي دانند.  استانداردها  رعايت  و  يكدستي 
آنها علت اين امر را افراط در انعطاف پذيری 
بارز  ويژگي های  از  كه  مي دانند  فهرست 
18. Shatford 

19. Guidelines for OPAC displays 

20. Hagler

21. Martin & Wool 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

42

در  و  است  رايانه ای  سيستم های  مطلوب  و 
بسياری از اجزای فهرست رايانه ای از جمله 
گرفته  درنظر  جست وجو  نمايش  يا  برونداد 
بررسى  با  بنابراين،   .(352-323 :6) مي شود 
جامعة  كه  گفت  مى توان  فوق  نمونه هاى 
كتابدارى جهانى از دهة 90 به مهار الگوهاى 
تحميلى از سوى متخصصان رايانه پرداختند 
استانداردهاى  با  را  رايانه اى  فهرست هاى  تا 

فهرستنويسى كتابدارى تطبيق دهند.

كاربرى  رابـط  به  مربوط  پژوهش هـاى   .2
اپك ها

اين پژوهش ها را مى توان در دو بخش ارائه 
به  مربوط  پژوهش ها  اين  از  بعضى  كرد. 
كاربرى  رابط  يك  طراحى  فرايند  توصيف 
دوئر22  و  بوسى  نمونه،  به عنوان  خاص اند. 
كيدزكتلوگ  باعنوان  را  رابطى   (1993)
توصيف كردند كه براى كودكان طراحى شده 
نظرات  از  رابط  اين  طراحى  در  آنها  است. 
پروژۀ كتابخانة علوم و مطالعات كاربرى رفتار 
اطالع يابى كودكان استفاده كرده بودند. در اين 
سيستم، براى هر مرحلة رشدى كودک نقاط 
 -77  :17) بود  شده  ارائه  خاصى  دسترسى 
تالش  (پجترسن)24  بوک هاس23  پروژۀ   .(84
ديگری برای طراحي يك رابط كاربری اپك 
كتابخانة  رابط  يك  مشابه  سيستم  اين  است. 
برای  جايگزيني  مفهومي  رابط های  فيزيكي، 
مثًال  مي كرد.  ارائه  آنها  تكاليف  و  كاربران 
خدمات مجموعه و جست وجوی كودكان از 

بزرگساالن  غيرداستاني  يا  داستاني  رابط های 
ديگران  و  بهشتى   .(32) مي شود  متمايز 
(1996) پيس25 يا «فهرست دستياب عمومى 
گسترش يافته» را طراحى كردند. اين سيستم 
يك رابط مرورگر گرافيكى است كه تصاوير 
كتاب ها و قفسه هاى كتابخانه ها را براى كمك 
به مرور كاربران از طريق فهرست شبيه سازى 
 (1997) كازينز26   .(321-240  :13) مى كند 
مراحل تاريخي و نحوۀ طراحي اپك كوپك27 
را توصيف كرد كه برای دسترسي به اطالعات 
كتابشناختي كنسرسيوم كتابخانه های پژوهشي 
شده  طراحي  (سيوی.يو.ار.ال.)  دانشگاهي 
اين  به  كوپك  ارزيابى  از  پس  وى  است. 
خوبى  بازخورد  با  اپك  اين  كه  رسيد  نتيجه 
از طرف استفاده كنندگان روبه رو شده و اين 
شده  سيستم  گسترش  باعث  مثبت  بازخورد 

است (20).
اين  در  شده  انجام  پژوهش هاى  بعضى 
ارتقای  براى  پيشنهاداتى  دربردارندۀ  حوزه 
وضعيت رابط كاربرى موجود اپك ها هستند. 
به عنوان مثال هارمسن (2000) در مقاله ای با 
عنوان «ارزش افزايي وب اپك ها»، پيشنهاداتي 
برای ارتقای وب اپك ها ارائه كرد. به نظر وی 
ويژگي خاصي كه اغلب به استانداردی برای 
نرم افزارهای كتابخانه ای بدل شده است، پيوند 
به مدارک تمام متن يا چندرسانه ای مرتبط به 
يك استاندارد خاص است. همچنين به نظر 
وب اپك ها  در  هنوز  نيز  ويژگي ها  بعضي  او 
به طور كامل رايج نشده اند كه به زودی اعمال 
22. Busey & Doerr 

23. Book House 

24. Pejtersen 

25. PACE 

26. Cousins 

27. COPAC 
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از  بودند  عبارت  ويژگي ها  اين  شد.  خواهند 
و  شركت ها،  منابع،  ناشران،  به  پيوندهايي 
عنوان های مجالت. وی درنهايت ويژگى هايى 
كرد  پيشنهاد  وب اپك ها  غنى سازى  براى  را 
(27: 109-113). بابو و ابراين (2000) بعضي 
فهرست های  كاربری  رابط های  و  طرح ها 
كاربری  رابط  چهار  و  بررسي  را  وب بنياد 
شناخته شدۀ كتابخانه های دانشگاهي انگلستان 
يك  نهايت  در  و  دادند  قرار  مطالعه  مورد  را 
سياهة وارسي برای بررسي رابط های كاربری 
سياهة  اين  نمودند.  ارائه  وب بنياد  اپك های 
را  وب اپك ها  اصلي  ويژگي های  وارسي 
براساس رابط و توانايي های جست وجو ارائه 
نمود. اين ويژگي ها در سه بخش كلي عمومي، 
شامل   دسترسي  نقاط  جست وجو،  انواع 
تاريخ  و  جست وجو  بهبود  و  محدودسازی 
شدند  ارائه  برونداد  و  نمايش  جست وجو، 
(11: 316-330). النگ28 (2000) مزايای نسل 
جديد اپك های وب بنياد را، ارائة فهرست های 
كتابخانه از طريق يك رابط وب  جهان گستر و 
موضوعي  جست وجوی  قابليت  بهبودبخشي 
كاربران دانست و پيشنهادهايي برای طراحي 
رابط اپك  های  وب بنياد برای بهبودبخشي هر 
مطرح  موضوعي  جست وجوی  بيشتر  چه 
وب  از  استفاده  با  كه  را  امكاناتي  وی  كرد. 
در جست وجوهای موضوعي حاصل مي شود 

چنين برمي شمرد: 
• وجود نقطة  جست وجو29؛

• آموزش های خاص زمينه ای؛ 
• امكان رتبه بندی نتايج و ساير ويژگي هايي 

كه كيفيت بازيابي را با امكان دهي به كاربران 
بهبود  جست وجو  اصالح  و  محدود  برای 

مي بخشد؛
• استفاده از پيوندهای فرامتن برای راهنمايي 
موضوع،  همان  در  پيشينه ها  ساير  به  كاربران 
به  موضوعي،  سرعنوان های  صحيح  شكل  به 

عبارت های اعم، اخص و مرتبط؛
• امكان مرور فهرستي از طريق عبارت های 

موضوعي پيوسته؛ و 
• حتـي قـابليت جست وجـوی فهـرستـي 
پيوسته از سرعنوان های موضوعي (29: 159 -

.(186
يك  را  امروزی  اپك  نيز   (2003) هيوز30 
سيستم «دسترسي به دانش» تصور مي كند كه 
هم يك فهرست و هم يك ابزار دسترسي به 
منابع است. به نظر وی همانطور كه پيوندهايي 
از اپك به وب ارائه مي شود بايد پيوندهايي 
وى  باشد.  داشته  وجود  اپك  به  وب  از  هم 
اينتـرنتـي،  منابـع  فهرستنويسـي  يادگيـری 
فراداده های دابلين كور، و نحوۀ استفاده از آنها 
برای كتابداران به منظور تحقق اپك با مفهوم 
جديد را ضروری مي دانست و معتقد بود كه 
تنها با اعمال اين مسائل بر روی اپك است 
از  را  نوجوانان  و  كودكان  توجه  مي توان  كه 
كرد  جلب  اپك ها  به  جست وجو  موتورهای 
به  اشاره  از  بعد   (2003) ويلدموث31   .(28)
موتورهای  از  استفاده  زمينة  در  كه  مطالعاتي 
جست وجو و فهرست های پيوسته انجام شده 
است نتيجه مي گيرد كه بايد طراحان (اپك ها 
و موتورهای جست وجو) از پژوهش هايي كه 
28. Long 

29. Point-of-search 

30. Hughes 

31. Wildemuth 
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جست وجو  روش های  و  ارزيابي  زمينة  در 
موتور  يا  اپك  طراحي  در  است  شده  انجام 
از  كه  است  معتقد  و  برند  بهره  جست وجو 
طراحي  بهبود  در  مطالعاتي  چنين  نتايج 
كم  خيلي  اپك ها  و  جست وجو  موتورهای 
استفاده مي شود (36).  آخرين و جديدترين 
طراحي  زمينة  در  كه  شناخته شده ای  سيمينار 
است.  گرفته  صورت  وب اپك ها  رابط های 
سميناری است  با عنوان «مالحظات طراحي 
سپتامبر  كه  وب اپك»  رابط های  در  بهنيه 
2003 در نشست ساالنة مشترک انجمن های 
كتابداری آمريكا و كانادا برگزار شد. در اين 
سمينار اشخاص صاحبنام و مطرح در حوزۀ 
از  كه  پرداختند  سخنراني  ايراد  به  اپك ها 
جملة آنها مي توان به سخنراني تومز، راگتلي، 
بريولد و ساتونگ32، و بهشتي اشاره نمود كه 
به دو مورد از اين سخنراني  ها اشاره مي شود 
(35؛ 33؛ 16؛ 13): سخنرانى تومز در زمينة 
يكپارچگى جست وجوى اطالعات در اپك ها 
اپك هاى  كه  برد  نام  امكاناتى  از  وى  بود. 
جست وجو  موتورهاى  برخالف  كتابخانه اى 
فاقد آنها هستند (35). بهشتى نيز با اشاره به 
اپك ها،  اخير  گرايش هاى  و  كلى  تاريخ  سير 
در  انعطاف پذيرى  خالقيت،  به  را  طراحان 
چاپ  اعمال  جست وجو،  يكپارچگى  روش، 
و مشاهده، و استفاده از عناصر سفارشى سازى 
و شخصى سازى براى سهولت استفادۀ كاربر 
انجام  مطالعات  چنانكه   .(12) نمود  سفارش 
نشان  اپك ها  كاربرى  رابط  زمينة  در  شده 
اين  در  شده  منتشر  متون  اكثر  در  مى دهد 
امكانات  به  توجه  با  اپك ها،  وضعيت  زمينه 

و ظرفيت هاى الزم، نامطلوب تشخيص داده 
پيشنهاداتى  وضعيت  اين  بهبود  براى  و  شده 

ارائه شده است.

در  اپك ها  زمينة  در  كه  پژوهش هايى   .3
ايران انجام شده اند:

كيفيت  وضعيت   (1379) پريرخ  و  فتاحي 
رايانه ای  فهرست های  در  اطالعات  نمايش 
عناصر  انواع  به  پي بردن  به منظور  را  ايران 
موجود در نمايش اطالعات، بررسي كردند و 
به اين نتيجه رسيدند كه نرم افزار الف موجود 
در پژوهش از نظر كيفيت نمايش اطالعات، 
آنها  دارد.  ديگر  نرم افزار  دو  با  زيادی  فاصلة 
وارسى  سياهة  از  پژوهش  اين  انجام  براى 
 (1996) كوكس  و  چرى  توسط  شده  تهيه 
 .(352-323  :6) بودند  كرده  استفاده   (19)
معرفى  ضمن  پژوهشي  در   (1380) عصاره 
از  استفاده  پيوستة كتابخانه ها با  فهرست هاى 
روش تحليل محتوا، ويژگى هاى غالب اين نوع 
فهرست ها را در سايت هاى وب كتابخانه هاى 
دانشگاهى جهان شناسايى و سپس با استفاده 
از نظرات صاحب نظران ايرانى الگويى در اين 
زمينه ارائه كرد (5: 31- 38). فتاحي و رداد 
سيستم های  كتـاب  پنجـم  فصل  در   (1382)
قابليتهـا،  كتابخـانه:  يكپـارچه ی  رايانـه ای 
كتابداران  برای  ارزيابي  معيارهای  و  ويژگيها 
و طراحان نرم افزارهای كتابخانه ای به تشريح 
ويژگي های بخش فهرست پيوستة عمومي يا 
فصل  اين  در  آنها  كتابخانه  پرداخته اند.  اپك 
ابتدا به بيان ملزومات اساسي نرم افزار پيوسته  
مي پردازند و معيارهای الزم را به طور مفصل 
32. Tomes, Ragetli, Berivold and Sottong 
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معيارهای  ديگر،  بخش های  در  سپس  بيان 
اطالعات  ميز  اعالنات/  تابلوی  برای  الزم 
ويژۀ  فهرست  اطالعات،  ميز  الكترونيكي، 
كاربران،  ويژۀ  خدمات  نوجوانان،  و  كودكان 
و دروازه های اطالعاتي را به طور تفصيلي و 
مبسوط توضيح مي دهند (7). زره ساز، فتاحى، 
و داورپناه (1385) عناصر و ويژگى هاى مطرح 
در رابط كاربرى نرم افزار سيمرغ را تعيين و 
مورد  را  آن  از  دانشجويان  رضايت  ميزان 
شاپورى   .(150-127  :1) داد  قرار  سنجش 
جست وجوى  مشكالت  بررسى  به   (1379)
فهرست هاى  در  استفاده كنندگان  موضوعى 
دريافت  درنهايت  وى  پرداخت.  رايانه اى 
جست وجوى  كاربران،  اغلب  درحالي كه  كه: 
شيوه ها  ساير  از  مطلوب تر  را  موضوعى 
نشان  جست وجوها  سابقة  ارزيابي كردند، 
در  نامطلوب  بازيابي های  تعداد  كه  مي دهد 
اين نوع جست وجو بيش از جست وجوهای 
كاربران  پاسخ های  است؛  پديدآور  و  عنوان 
نشان داد كه افزايش نتايج جست وجو برای 
آنها دشوارتر از كاهش نتايج جست وجوست 
گويای  نيز  نتيجه  بدون  بازيابي های  ميزان  و 
شد  مشاهده  بود؛ همچنين  مطلب  همين 
كوچكي  بخش  تنها  اماليي  خطاهای  كه 
اغلب  و  مي هد  تشكيل  را  كاربران  اشتباه  از 
جست وجو  سابقة  در  بي نتيجه  بازيابي های 
اشتباه  امالی  از  غير  عواملي  از  ناشي 
آموزش  برای  كاربران  اغلب  و  واژه هاست؛ 
نشان  تمايل  فهرست  از  استفاده  چگونگي 
دادند. وى درنهايت پيشنهاد نمود كه كاهش 
سه  در  بايد  كاربران  جست وجوی  مشكالت 
فهرست،  كاربران  توان  ارتقای  موازی  مسير 

و  فهرست،  اطالعاتي  محتوای  غني سازی 
انجام  كتابخانه ای  نرم افزارهای  توان  افزايش 
شود (4: 49- 68). زوارقى (1386) با استفاده 
از دو سياهة وارسى ارائه شده توسط چرى و 
كوكس (1996) (19) و بابو و ابراين (2000) 
و  نمايشى  ويژگى هاى  زمينه هاى  در   (11)
رابط كاربرى اقدام به ارزيابى وب اپك نوسا 
دو  اين  از  اپك  اين  كه  گرفت  نتيجه  و  كرد 
در  و  نكرده اند  كسب  مناسبى  نمرۀ  جهت 
پايان نيز پيشنهاد كرد كه با استفاده از نظرات 
متخصصان ايرانى و مالک ها و استانداردهاى 
ويژگى هاى  براى  الگويى  جهانى،  موجود 
وب بنياد  اپك هاى  كاربرى  رابط  و  نمايشى 
موجود  اپك هاى  سپس  و  شود   ارائه  ايران 
براساس آن مورد ارزيابى قرار گيرند (2: 41- 
52). زوارقى (1386) (3) در مقاله اى باعنوان 
جهان:  و  ايران  در  رايانه اى  «فهرست هاى 
مرورى بر متون» پس از مقدمه اى كوتاه و بيان 
تاريخچه اى مجمل در باب اپك ها، تحقيقات 
انجام شده در اين حوزه را به تفكيك در سه 
بخش «بيان وضعيت، چالش ها و ارائة راه حل 
و ارزيابى»، «رفتار استفاده كنندگان» و «نكات 
و  كرده  بيان  اپك ها»  طراحى  به  مربوط  فنى 
در پايان ضمن جمع بندى نتايج پژوهش هاى 
خالى  جاى  به  جهان  و  ايران  در  شده  انجام 
جهان  در  اپك ها  زمينة  در  گسترده  پژوهش 
چنانكه  مى كند.  اذعان  ايران  در  خصوصًا  و 
در  شده  انجام  پژوهش هاى  پيشينة  مطالعة  با 
ايران مشخص شد در زمينة طراحى و ارزيابى 
نسبتًا  كارهاى  وارسى  سياهه های  با  اپك ها 
خوبى انجام شده است، ولى در زمينة ارزيابى 
تعامل  نحوۀ  و  اپك  با  كار  از  كاربر  رضايت 
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 (4)  (1376) شاپورى  پژوهش  جز  به  آن  با 
و زره ساز(1384) (1) مورد ديگرى مشاهده 
استفاده پذيرى  چون  مسائلى  دربارۀ  و  نشد 
نشده  انجام  پژوهشى  رايانه اى  فهرست هاى 
است كه جاى خالى آن احساس مى شود و در 
اين ميان جاى خالى الگويى براى ويژگى هاى 
ايرانى  اپك هاى  كاربرى  رابط  و  نمايشى 
چون  پژوهش هايى  در  كه  مى شود  مشاهده 
تهية  لزوم  بر   (2)  (1386) زوارقى  پژوهش 
-  157  :3) است  شده  تأكيد  الگويى  چنين 
196). از اين رو، ضرورت انجام اين پژوهش 
براى پر كردن خأل پژوهشى مذكور احساس 
مى شود و چنانكه مشاهده مى شود پيشينه اى 
مرتبط  پژوهش  اين  به  فارسى  زبان  در  كه 

باشد وجود ندارد. 

روش انجام پژوهش
پيمايشى  و  توصيفى  نوع  از  پژوهش  اين 
بخش  در  شد.  انجام  بخش  دو  در  كه  است 
با  بود،  كتابخانه اى  نوع  از  كه  پژوهش،  اول 
استفاده  و  متون  در  پيمايش  و  جست وجو 
استانداردهاى  مشاهدۀ  و  مختلف  منابع  از 
براى  وارسى  سياهة  دو  موجود،  احتمالى 
ويژگى هاى نمايشى و رابط كاربرى اپك هاى 
وارسى  سياهة  تهية  براى  شد.  تهيه  وب بنياد 
اطالعات  نمايش  به  مربوط  ويژگى هاى 
كتابشناختى (نمايشى) از نتايج تحقيقاتى چون 
پيش نويس  (19)؛   (1996) كوكس  و  چرى 
عمومى  دستياب  اپك هاى  نمايشى  راهنماى 
ايفال (2003) (26) استفاده شد و براى فراهم 

ويژگى هاى  دربردارندۀ  كه  سياهه ای  آوردن 
مربوط به رابط كاربرى اپك ها باشد از نتايج 
تحقيقاتى چون بابو و ابراين (2000) (11)؛ 
استفاده   (22)  (2003) كورتيس  و  دورنر  و 
بخش  دو  در  سياهه اى  بدين ترتيب،  شد. 
ويژگى هاى نمايشى و رابط كاربرى تهيه شد و 
Http://www.ahwaz. در وب سايتى به آدرس
net/ zavaraqiindexcomplet.asp قرار داده 
به صورت  كه  پژوهش،  دوم  بخش  در  شد. 
ويژگى هاى  مطابقت  هدف  بود،  پيمايشى 
و  نظرات  با  جهانى  كاربرى  رابط  و  نمايشى 
تا  بود  حوزه  اين  صاحب نظران  پيشنهادات 
گفته  نيز  مسئله  بيان  بخش  در  كه  همان طور 
و  جهانى  حرفه اى  مشاركت  نگرش  دو  شد 
استقالل محلى كتابخانه هاى داخلى با يكديگر 
آميخته شود و حاصل آن الگويى براى ايران 
از  محدودى  تعداد  اينكه  به  توجه  با  باشد. 
صاحب نظران حوزۀ كتابدارى و اطالع رسانى 
صاحب نظر  زمينه  اين  در  مى توانستند  ايران 
انتخاب  براى  هدفمند  نمونه گيرى  از  باشند 
آنها استفاده شد. به اين ترتيب كه با مطالعة 
سوابق شغلى، تحصيلى، و پژوهشى آنها 50 
نفر براى پاسخ انتخاب شدند. پس از به دست 
متخصصان  الكترونيكي  پست  نشاني  آوردن 
كتابدارى  «متخصصان  راهنماى  دو  طريق  از 
نوروزى»33،  وب سايت  ايران  اطالع رسانى  و 
«وب سايت كتابدار»34، و «گروه بحث كتابدارى 
و اطالع رسانى»35، نامه اى الكترونيكى حضور 
آنان ارسال و از آنها دعوت شد كه با كليك 
به  نسبت  پرسشنامه  اينترنتى  آدرس  روى  بر 
33. Iranian library and information scientists 

34. www.ketabdar.org 

35. LIS discussion group 
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از  پرسشنامه  اين  در  كنند.  اقدام  آن  تكميل 
اهميت  ميزان  بود  شده  خواسته  پاسخگويان 
تا   1 از  نمره اى  تخصيص  رابا  ويژگى  هر 
به  نفر  نهايت 42  در  كه  سازند  مشخص    5
سؤاالت اين پژوهش پاسخ گفتند. اين مرحله 
از پژوهش در بازۀ زمانى 27 فروردين تا10 

ارديبهشت 1384 انجام شد.

تجزيه و تحليل داده ها
سؤال اول پژوهش: با توجه به استانداردهاى 
صاحب نظران  نظرات  و  جهانى  موجود 
كه  نمايشى  ويژگى هاى  حداقل  ايرانى، 

اپك  هاى وب بنياد ايران ملزم به رعايت آنها 
هستند كدام اند؟

پژوهش  از  بخش  اين  انجام  برای  محققان 
بخش  به  نسبت  را  ايراني  متخصصان  نظر 
ويژگي های نمايشي اپك های وب بنياد سياهة 
وارسي اخذ و ويژگي هايي را كه نمرات تي 
 (3/96 از  باالتر  ميانگين  (يعني   50 باالی 
كسب كرده بودند به عنوان ويژگي های قابل 
قبول اپك های وب بنياد ايران انتخاب كردند. 
مطالب اين بخش در پنج قسمت كلي، باعنوان 
كليات ويژگي های نمايشي، اطالعات كمكي 
متني،  ويژگي های  برچسب ها،  آموزشي،  و 

جدول1 . ويژگي های كلي موجود در سياهة وارسي ويژگي های نمايشي اپك های وب بنياد

ويژگي
نمرۀ ميزان اهميت

(يك تا 5)
4/62امكان نمايش كامل برای هريك از پيشينه های كتابشناختي

4/4يكدستي در واژه  نويسي، قالب داده ها، طرح، قلم، و رنگ نمايش
4/31امكان انتخاب يك، چند يا همة اقالم بازيافته از طريق نمايش مختصر

4/27وجود گزينه ای برای نمايش مختصر پيشينه ها
4/26نمايش شمارۀ بازيابي همراه با نمايش كتابشناختي

4/22درج نام كتابخانه يا سازمان مادر ارائه كنندۀ فهرست در هنگام نمايش
4/12استفاده از واژگان و اصطالحات ثابت در طول نمايش

توضيح بيشتر داده های كدبندی شده ای چون شكل انتشارات (مانند ادواری)؛ نوع انتشارات ( مانند ويدئو)؛ كدهای 
4/12خوانندگان هدف (مانند متون كودكان)؛ سطح انتشارات(مانند نشرية علمي)؛ و زبان (مانند روسي)

4/05امكان نمايش پيشينه در بيش از يك زبان
4/02امكان انتخاب قالب های مختلف برای نمايش هر يك از پيشينه های كتابشناختي

4امكان مشاهدۀ كامل پيشينة مستند
3/98امكان نمايش خاص برای جست وجوهايي با حاصل صفر كه كاربر را برای اخذ نتايج بهتر راهنمايي كند

3/9پشتيباني نمايش از ناوبری از بخش های اطالعات نمايشي به اطالعات مرتبط
(Cross-Reference) 3/83پشتيباني از ارجاعات عكس

3/78نمايش پيشينه در قالب منفرد (single) در صورت بازيابي تنها يك پيشينه(كه امكان دسترسي كاربر به منابع را ميسر كند)
(...,LCSH, DDC مثًال )3/48نمايش منبع سرعنوان موضوعي يا يادداشت

گنجاندن گزينه ای برای نمايش پيشينه ها منطبق با مدل FRBR (در اين مدل نتايج جست وجوی مركب از سطوح 
مختلف پيشينه های كتابشناختي است كه عبارت اند از:  آثار(works) ، تجلى ها (expressions). نمودها 

(items )و اقالم ،(manifestations)
3/37
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شده  كسب  نمرات  برحسب  صفحه  طرح  و 
برای ميزان اهميت هر يك از ويژگي ها ارائه 
پررنگ  به صورت  كه  ويژگى هايى  و  مي شود 
قرار  نهايى  الگوى  در  است  شده  داده  نشان 

گرفته و بقيه حذف شدند.

1. ويژگي های كلي
حاصل نظرات متخصصان درخصوص ميزان 
«ويژگي های  با  مرتبط  ويژگي های  اهميت 

كلي» در جدول 1 ارائه شده اند.
كدام  هر  اهميت  ميزان  نشانگر   1 جدول 
است  متخصصان  ديد  از  كلى  ويژگي هاى  از 
و نشان مي دهد كه آنها ويژگي «امكان نمايش 

كامل پيشينة كتابشناختي» را بااهميت ترين و 
ويژگى «مطابقت فهرست با مدل اف. آر. بي. 
مى كنند.  ارزيابى  ويژگى  كم اهميت ترين  آر.» 
ويژگي های قابل قبول اين بخش 12 مورد از 

18 ويژگي سياهة اصلي را تشكيل مي دهند.

2. اطالعات كمكي و آموزشي
حاصل نظرات متخصصان درخصوص ميزان 
اهميت ويژگي های مرتبط با «اطالعات كمكي 

و آموزشي» در جدول 2 ارائه شده  است.
نشان   2 جدول  مندرجات  كه  همان طور 
مي دهد، متخصصان بيشترين اهميت را برای 
ويژگي   «وجود گزينة كمكي و راهنما در هر 

 جدول2. ويژگي های مربوط به اطالعات كمكي و آموزشي سياهة وارسي ويژگي های نمايشي اپك های وب بنياد 

نمرۀ ميزان اهميت(يك تا 5)ويژگي
4/58وجود گزينه  های كمكي(help) در هر صفحه

4/52ارائة اطالعات آموزشي متني به صورت ساده، خالصه، روشن، و بری از خطاهای تايپي
4/45پرهيز از آزردن، تهمت، شوخي، تهديد، و بدگويي در اطالعات آموزشي

(context sensitive) با استفاده از كمك های حساس به زمينه (online) 4/43ارائة كمك به صورت پيوسته
4/39راهنمايي كاربر برای توفيق در فرمول بندی يا انجام مجدد جست وجو به هنگام وقوع جست وجوهايي با حاصل صفر

4/37استاندارد و تا حد امكان آموزشي بودن همة نمادها اعم از آيكون، نشانه ها (symbols)، و برچسب ها
4/36وجود گزينه های هدايت كننده (بعدی- قبلي) در باال و پايين صفحة اطالعات آموزشي برای راحتي كاربر

4/17ارائة پيغام های خطای روشن به هنگام انجام يك خطا توسط كاربر و هدايت وی به مسير درست
4/02ارائة اطالعاتي چون پايگاه دادۀ مورد جست وجو،  و سيستم/ ميزبان مورد استفاده در باالی صفحه

پرهيز از آوردن جمالت منفي غيرضروری در متن های آموزشي (مثالً استفاده از «برگشت را فشار دهيد تا جست وجوی 
3/98جديدی را شروع كنيد» به جای «برگشت را فشار ندهيد مگر اينكه جست وجوی جديدی شروع بكنيد»)

نمايش پيغام های سيستمي (مانند پيام های خطا) با استفاده از ويژگي های نمايشي متمايزی چون نمايش معكوس 
3/98(تفاوت ميان رنگ زمينه و متن)، درشت نمايي، و رنگ

3/86انعطاف پذيری صفحات كمكي و مطابقت آن با نيازهای گروه های كاربری
3/8پرهيز از استفاده از اختصارات در اطالعات آموزشي
3/62ارائة اطالعات آموزشي به صورت متني و صوتي
3/33توضيح به كاربر دربارۀ علت نمايش فعلي صفحه
3/17ختم همة جمالت اطالعات آموزشي به نقطه
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ويژگي  آنان  نظر  از  و  هستند  قائل  صفحه» 
نقطه»  يك  به  آموزشي  اطالعات  همة  «ختم 
سياهة  از  بخش  اين  ويژگي  اهميت ترين  كم 
وارسي بوده است. 11 ويژگي از 16 ويژگي 
وارسي  سياهة  برای  بخش  اين  در  مذكور 
الزم  تي  نمرۀ  وب بنياد  اپك های  ويژگي های 

را كسب نمودند.

3. برچسب
 حاصل نظرات متخصصان درخصوص ميزان 
در  «برچسب»  با  مرتبط  ويژگي های  اهميت 

جدول 3 ارائه شده است.

نشان   3 جدول  مندرجات  كه  همان طور 
مي دهد تنها سه ويژگي از 15 ويژگي مربوط 
نظر  از  وب بنياد،  اپك های  برچسب  به 
متخصصان، دارای اهميت قابل قبول هستند. 
مناسب،  «دقيق،  ويژگي  سه  قسمت  اين  در 
«وجود  برچسب ها»،  همة  بودن  معني دار  و 
نبودن  (اختصاری  آن  بودن  «كامل  و  آن»، 
آن)»، به ترتيب، بيشترين ميزان اهميت را از 
داده اند.  اختصاص  خود  به  متخصصان  نظر 
ويژگي «اختصاص حداقل 12 و حداكثر 20 
در  برچسب ها  نياز  مورد  فضای  برای  فاصله 
اطالعات كتابشناختي» نيز از ديد متخصصان، 

جدول3 . ويژگي های مربوط به برچسب سياهة وارسي ويژگي های نمايشي اپك های وب بنياد 

ويژگي
نمره ميزان اهميت 

(يك تا 5)
دقيق، مناسب و معني دار بودن همة برچسب ها (يعني اينكه در صورتي كه در فيلدی پديدآور همكار بيايد برچسب 

4/39آن فيلد «نويسندۀ همكار» باشد

4/31وجود برچسب برای همة فيلدها/ متغيرها
4/05كامل بودن (اختصاری نبودن) برچسب ها (البته اختصارات عمومي چون ISBN مورد قبولند)

3/93تنظيم درست برچسب ها برای اطالعات كتابشناختي
3/93آوردن برچسب های ستون در باالی ستون فيلدها ( بدون سطرهای خالي)

3/9شروع هر برچسب از سطر جديد برای اطالعات كتابشناختي
3/86جداسازی همة برچسب ها از فيلدهای مربوط با دو نقطه(:) و گذاشتن حداقل يك فاصله بعد از آن

3/85نوشتن برچسب ها از سمت راست و درهمان سطری كه فيلد مربوط برای اطالعات كتابشناختي قرار دارد
نمايش برچسب های ستون به يكي از روش های خط كشيدن زير كلمات، استفاده از فنون برجسته سازی (چون 

3/83رنگ، پررنگ كردن، و ...) در صورت نمايش جدولي(Tabular) اطالعات

3/81پرهيز از آوردن برچسب ها بدون قيد محتوای فيلد مربوط
3/71ارائة برچسب برای همة اطالعات يك نمايش

3/64تكرار نشدن برچسب فيلد در صورت امتداد سطر (مانند عنوان های طوالني) يا فيلد فرعي(مانند موضوع) به ساير سطور
3/34قرار دادن برچسب های ستون در باال و وسط فيلدهای ستون

3/17برجستگي كمتر برچسب ها نسبت به متن (ارزش های داده ها يا فيلدها)
3/14اختصاص حداقل 12 و حداكثر20 فاصله برای فضای موردنياز برچسب ها در اطالعات كتابشناختي
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كم اهميت ترين ويژگي برچسبى ارزيابى شده 
است. 

4. ويژگي های متني 
ميزان  درخصوص  متخصصان  نظرات  نتيجة 
نشان   4 جدول  در  متني  ويژگي های  اهميت 

داده شده است.
همان طور كه ارقام جدول 4 نشان مي دهد 
يك  از  «استفاده  ويژگي  متخصصان،  نظر  از 
قاعدۀ اختصارسازی» دارای بيشترين اهميت 
چهار  از  بيش  اعداد  «گروهبندی  ويژگي  و 
كمترين  دارای  سه تايي»  اعداد  دسته  در  رقم 

اين  در  است.  وب بنياد  اپك های  در  اهميت 
بخش نيز تنها شش مورد از 16 ويژگي، حد 

نصاب الزم را كسب نموده اند.

5. طرح صفحه 
اهميت  ميزان  درخصوص  متخصصان  نظر 
در  صفحه»  «طرح  به  مربوط  ويژگي های 

جدول 5 نشان داده شده اند.
نشان   5 جدول  مندرجات  كه  همان طور 
مي دهد از نظر متخصصان ويژگي «جذابيت، 
در  موجود  دستورات  سادگي  و  روشني، 
«ارائة  ويژگي  و  اهميت  بيشترين  صفحه» 

جدول4 . ويژگي های متني سياهة وارسي ويژگي های نمايشي اپك های وب بنياد 

ويژگي
نمره ميزان اهميت 

(يك تا 5)
4/29استفاده از يك قاعدۀ اختصارسازی ثابت در همة نمايش ها

4/24نمايش مميزها و فواصل در بين اعدادی كه آنها را بايد به نحو خاصي نوشت (مثًال 1/1/84 به جای 8411)
4/2نمايش برچسب ها، متن، و اطالعات نمايشي در مكان ها و قالب های ثابت در طول نمايش

4/17پرهيز از تكرار/ افزونگي متون
نوشتن كامل كلمات متن به صورت كامل و پرهيز از مختصرنويسي (البته اختصارات عمومي معمولي چون 

4/02س م(سانتيمتر) ، ص(صفحه) قابل قبول اند ولي ح برای «حق مؤلف» قابل قبول نيست)

4پرهيز از به كاربردن اصطالحات فني در فهرست ها، برچسب ها، نقطه گذاری ها، ترتيب پيشينه ها و صفحات كمكي
3/95شروع سطور به نحوی كه از دو بخش شدن يك كلمه جلوگيری كند
3/83تورفتگي سطور در صورت امتداد فيلد يا فيلد فرعي به ساير سطور

استفاده از اختصارات در صورت معني دارتر بودن نوشتار اختصاری كلمات از خود كلمات ( مثًال IBM, DOS) يا 
3/71به داليل خاصي چون مسائل فاصله گذاری برای دستيابي به تنظيم كامل صفحه

3/63تنظيم متن به صورت عمودی و از سمت راست
3/57استفاده از اختصارات در صورت كوتاه تر بودن قابل توجه اختصار از اصل كلمه

(CAT, No مانند) 3/54پرهيز از اختصار چندين كلمه در يك عبارت واحد
3/52نمايش داده های متني به همان صورت كه توسط فهرستنويس وارد شده است

3/36حذف متون غيرضروری چون OCLC, LCCN, و بهاء 
3/32پرهيز از به كارگيری نشانه های خاصي چون مميز. خط فاصله و دو نقطه برای جداسازی متن

3/31گروهبندی اعداد در دسته های سه تايي در صورتي كه تعداد ارقام بيش از چهار رقم باشد (مانند 349 612 094)
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اهميت  كمترين  باال»،  گرافيك  با  نسخه ای 
از  ويژگي   4 داده اند.  اختصاص  به خود  را 
تي  نمرۀ   بخش  اين  در  موجود  ويژگي   16
داده  اختصاص  خود  به  را   50 يعني  الزم 
قرار  قبول  قابل  ويژگي های  فهرست  در  و 

مي گيرند.
سؤال دوم پژوهش: با توجه به استانداردهاى 
صاحب نظران  نظرات  و  جهانى  موجود 
كاربرى  رابط  ويژگى هاى  حداقل  ايرانى، 
كه اپك  هاى وب بنياد ايران ملزم به رعايت 

آنها هستند كدام اند؟
محققان  نيز،  سؤال  اين  به  پاسخ  برای 
بخش  به  نسبت  را  ايراني  متخصصان  نظر 
وب بنياد  اپك های  كاربری  رابط  ويژگي های 
كه  را  ويژگي هايي  و  اخذ  وارسي  سياهة 
نمرات تي باالی 50 كسب كرده بودند به عنوان 

ويژگي های قابل قبول برای اپك های وب بنياد 
ايران انتخاب كردند. مطالب اين بخش در نه 
قسمت، باعنوان «ويژگي های كلي و عمومي 
رابـط كاربـری»، «معيـارهـای جست وجـو»، 
«نتايج جست وجو»، «معيارهای ترتيب بندی»، 
از  «خدمات  فرامتن»،  و  پيوندها  از  «استفاده 
راه دور»، «اصالت و امنيت شبكه»، «خدمات 
و  عامل  «سيستم های  و  فروش»،  از  پس 
پروتكل های مورد پشتيباني» ارائه شده است. 

1. ويژگي های كلي و عمومي 
كلى  ويژگى هاى  دستة  در  ويژگي   29 جمعًا 
نظرات  حاصل  مي گيرند.  قرار  عمومى  و 
در  ويژگي ها  اين  اهميت  دربارۀ  متخصصان 

جدول 6 ارائه شده است.
مي دهد،  نشان   6 جدول  كه  همان طور 

جدول5 . ويژگي های مربوط به طرح صفحة سياهة وارسي ويژگي های نمايشي اپك های وب بنياد

ويژگى
نمرۀ ميزان اهميت 

(يك تا 5)
4/2جذابيت، روشني، و سادگي دستورات موجود در صفحه

4/19استفاده از فنون برجسته سازی (اعم از درشت نمايي، اندازۀ قلم، نمايش معكوس، و زير كلمه خط كشيدن)
4/14طرح سادۀ صفحه 

4قابل تشخيص كردن گزينه ها از اطالعات مجاور آنها (مثًال با استفاده از سطور سفيد)
3/79وجود حداكثر يك سطر خالي ميان عنوان صفحه و پيكرۀ (body) نمايش

3/77استفادۀ حداكثر از سه نوع فن برجسته سازی
(drop down) و كركره ای (pull-down) 3/67استفاده از منوهای عمودی

3/62داشتن پهنای نمايش كمتر از 40 تا 60 كاراكتر
3/60داشتن تراكم كمتر از 30 درصد يعني كمتر از 600 كاراكتر يا 100 كلمه در هر صفحه

3/56ارائة فهرست های سايه يا همسان (Shadow Catalog) در صورت نياز
3/52تمايز ميان شمارۀ رده بندی موضوعي و محل مدرک در قفسه

3/34ارائة نسخه ای با گرافيك پايين (برای درنظر گرفتن سليقه ها و وضعيت استفادۀ كاربران)
3/2عدم استفاده از بيش از چهار رنگ در يك نمايش

3/17ارائة نسخه ای بافريم رقاب (برای درنظر گرفتن سليقه ها و وضعيت استفادۀ كاربران)
3/12ارائة نسخه ای بدون  فريم (برای در نظر گرفتن سليقه ها و وضعيت استفادۀ كاربران)

3/05ارائة نسخه ای با گرافيك باال (برای درنظر گرفتن سليقه ها و وضعيت استفادۀ كاربران)
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جدول 6. ويژگي های كلي و عمومي سياهة وارسي ويژگي های رابط كاربری اپك های وب بنياد
نمرۀ ميزان اهميت (يك تا 5)ويژگي

4/24ارائة گزينه ای به زبان انگليسي و/ يا ساير زبان های اصلي برای استفادۀ بين المللي
4/2امكان مرور منابع

4/12در صورت لزوم ارائة تسهيالت و خدمات خاصي برای كتابخانه های چند زبانه
امكان اجرای اس.دی.آی. به نحوی كه كتابدار قادر به انجام جست وجوهای خاص و ارسال آنها به مشتريان 

4/05را داشته باشد

4/02يافتن و استفادۀ راحت از گزينه های چاپ و بارگذاری
4/02نياز كم به مداخلة كارمندان هنگام استفاده

4تناسب گرافيك ها، صفحات كمكي، آيكون ها، نمادها، صفحات خانگي يا ابتدايي اپك با نيازهای كاربران هدف
4ارائة رابط كاربری متني برای دسترسي افرادی كه ارتباطات شبكه ای كندی دارند
4وجود نوعي صندوق پستي الكترونيكي برای اخذ نظرات و پيشنهادات كاربران

3/98ارتباط آيكون با متن همراه آن (يعني بتوان از آيكون موضوع صفحه را به صورت مستقل پيش بيني كرد)
ارائة گزينه هايي جهت انتخاب زبان رابط، قالب پيش فرض نمايش پيشينه، و روش جست وجويي خاص از 

3/98ميان چند روش موجود در رابط

راهنمايي كامل شخص برای دسترسي به نمايش از طريق ارائة گزينه هايي برای نمايش مدارک قبلي، بعدی، 
3/98و خروج از برنامه

3/95امكان تنظيم حدود چاپ
3/95امكان تعيين فيلدهايي برای چاپ يا بارگذاری آنها

3/95امكان محدودسازی تعداد نمايش پيشينه ها (كنترل برونداد)
3/86ارائة رابط های كاربری چون رابط های مجهز به تشخيص صدا. لمسي، و مانند آن برای استفادۀ كاربران معلول

3/83امكان تنظيم رابط های كاربری مطابق با نياز مشتری
ارائة اطالعات مرتبط برای دسترسي به منابع پيوسته (چون وضعيت حق مولف، پرداخت برای مشاهده، 

3/81گذرواژه، و مانند آن)

استفاده از نمادها ( نشانه ها يا آيكون ها) برای نشان دادن دستور يا عملي خاص (در صورت استفاده از يك 
3/79رابط كاربری گرافيكي)

3/71امكان تنظيم فيلدهای نمايشي پيش فرض
3/69ارائة رابط های جايگزين منطبق با نيازها و عاليق گروه های كاربری يا كاربران مختلف

3/66ارائة گزينه ای برای مشاهدۀ همة پيشينه های مستند
3/63در صورت لزوم ارائة تسهيالت خاصي برای انطباق با نسخه های غيرفارسي و غيرالتين (چيني. ژاپني، و از اين قبيل)

3/62وجود رابط كاربری گرافيكي (GUI) برای گزارش ميزان تراكنش ها و آمار استفاده
3/62امكان تعريف رابط های كاربری مختلف برای هر گروه مشتری

استفاده از زبان های رسمي و ساير زبان های به كاررفته در جامعة استفاده كنندگان و ارائة رابط هايي به ساير 
3/62زبان ها در صورت تناسب

3/6افزودن لوگوی تصاوير مربوط به كتابخانه و پيوند آنها به رابط
3/57امكان دستيابي مشتری به سطوح مختلف دسترسي

3/41امكان تغيير رنگ رابط
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و  انگليسي  زبان  به  گزينه ای  «ارائة  ويژگي 
ساير زبان های اصلي برای استفادۀ بين المللي» 
اهميت  بيشترين  دارای  متخصصان  نظر  از 
مى باشد. بعد از آن «امكان مرور منابع» قرار 
جذاب  و  نوين  شيوه های  از  يكي  كه  دارد 
ويژگي  مقابل،  در  است.  اطالعات  بازيابي 
متخصصان  نظر  از  رابط»  رنگ  تغيير  «امكان 
اختصاص  خود  به  را  اهميت  ميزان  كمترين 
ويژگي   29 از  مورد   12 بخش  اين  در  داد. 

كه  نموده اند  كسب  را  تي  الزم  حدنصاب 
توصيه  ايراني  وب اپك های  در  رعايت  برای 

مي شوند.  

2. ويژگي های جست وجويي
ميزان  درخصوص  متخصصان  نظرات  نتيجة 
اهميت ويژگي های جست وجويي در جدول 

7 نشان داده شده است.
نظر  از  كه  مي دهد  نشان   7 جدول  ارقام 

جدول7 . ويژگي های مربوط به معيارهای جست وجوی سياهة وارسي ويژگي های رابط كاربری اپك های وب بنياد
نمرۀ ميزان اهميت(يك تا 5)ويژگي

4/6جست وجو با عنوان
4/59جست وجو با كليدواژه
4/5امكان جست وجوی بولي
4/46امكان جست وجوی عبارتي

4/44وجود نقاط دسترسي چون: پديدآور( شخصي يا سازماني)
4/4امكان جست وجو با استفاده از نشان های تفكيك كننده ای چون (“  “)

4/38امكان چندين نوع جست وجو اعم از ساده، پيچيده يا پيشرفته
4/33جست وجو با سرعنوان های موضوعي

4/33امكان ذخيرۀ جست وجوها
4/32امكان جست وجو در چندين پايگاه داده با استفاده از يك پروتكل ارتباطي

4/31جست وجو با كليدواژه های موضوعي
4/31امكان جست وجو با استفاده از كوتاه سازی، وايلدكارد 

4/31وجود يك اصطالح  نامه برای انجام جست وجو
4/29جست وجوی تركيبي چون پديدآور/ عنوان. پديدآور/ كليدواژه 

4/29امكان محدودسازی جست وجو برحسب عواملي چون سال. زبان، نوع نشريه، محل، وضعيت نشر 
4/26امكان جست وجو با استفاده از اصطالحنامة پايگاه داده

4/24جست وجو با كليدواژه های عنواني
4/22نمايش راهبرد جست وجو

4/19امكان پااليش جست وجوهای قبلي
4/17ارائة اسامي مستند برای كنترل
4/17ارائة موضوع مستند برای كنترل

4/15امكان جست وجو با استفاده از همجواری 
4/12امكان جست وجو در فهرستي از پايگاه های داده و منابع با توصيفات آنها
4/1امكان جست وجوی چندين پايگاه دادۀ استنادی و تمام متن با كليدواژه
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طريق  از  جست وجو  امكان  متخصصان 
«عنوان» و «كليدواژه» بيشترين ميزان اهميت، 
و جست وجو از طريق «شمارۀ باركد» كمترين 
اهميت را به خود اختصاص داده اند. در اين 
در  موجود  مورد   41 از  ويژگي   28 بخش 
و  نموده اند  كسب  را  الزم  حدنصاب  سياهه، 
برای گنجاندن در وب اپك های ايراني پيشنهاد 

مي شوند.

3. ويژگي های مربوط به نتايج جست وجو
حاصل نظرات متخصصان درخصوص ميزان 
اهميت ويژگي های مربوط به نتايج جست وجو 
در جدول 8 نشان داده شده است. جمعًا 12 

ويژگي در اين دسته قرار مي گيرند. 
نشان   8 جدول  مندرجات  كه  همان طور 
بخش  اين  در  موجود  ويژگي های  مي دهد 

ديد  از  همه  كه  هستند  مواردی  معدود  از 
متخصصان اهميت قابل توجهي داشتند. همة 
اين ويژگي ها حد نصاب الزم (نمرۀ 3/96) را 
كسب نموده اند و مي توانند به سياهة وارسي 
اپك های وب بنياد ايران افزوده  شوند. در اين 
ميان ويژگي «امكان چاپ نتايج جست وجو» 
الكترونيك»  پست  طريق  از  آن  «ارسال  و 
نتايج  از  فني  «پشتيباني  ويژگي  و  بيشترين، 
كمترين  مختلف»،  دادۀ  پايگاه های  از  منتج 

نمرۀ ميزان اهميت را كسب كرده اند. 

نتايج  ترتيب بندی  به  مربوط  ويژگي های   .4
جست وجو

ميزان  درخصوص  متخصصان  نظرات  برآيند 
ترتيب بندی  به  مربوط  ويژگي های  اهميت 
نتايج جست وجو در جدول 9 نشان داده شده 

4/1ادغام نتايج حاصل از جست وجوی چندين پايگاه داده
4/07امكان جست وجوی چندين پايگاه دادۀ وب سايت و موتور جست وجوی اينترنتي

4/07امكان جست وجوی يك يا چند اپك وب بنياد ديگر
4/05جست وجو با شمارۀ رده

3/93آی.اس.بي .ان.
3/9وجود نقشه های اصطالحنامه ای در ميان چندين واژگان كنترل شدۀ مختلف

3/83گزينه هايي برای دسترسي به تاريخچة جست وجو
3/83امكان جست وجوی كليدواژه ای استنادها و تمام متن در تك تك پايگاه های داده

3/79نمايش راهبرد جست وجو در باالی صفحه
3/79امكان جست وجوی همة پايگاه های داده با استفاده از فيلد خاص

3/76آی.اس.اس.ان.
3/67امكان جست وجوی طرح های رده بندی مختلف با استفاده از يك محل خاص

3/67امكان جست وجوی فراداده های منابع چندرسانه ای
3/55امكان جست وجو در چندين پايگاه داده با استفاده از چندين پروتكل ارتباطي

3/48ارائة نمونه هايي ذيل هر نوع جست وجو
3/45فروست ها
3/14شمارۀ باركد
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است.
همان طور كه ارقام جدول 9 نشان مي دهد، 
نيز  جدول  اين  در  مندرج  ويژگي های  همة 
نظر  از  نموده اند.  كسب  را  الزم  نصاب  حد 
متخصصان ويژگي «گزينه هايي جهت انتخاب 
و  اهميت ترين  با  جست وجو»،  ترتيب  نوع 
تشخيص  قابل  و  مشخص  «ترتيب  ويژگي 
دسته  اين  ويژگى  كم اهميت ترين  گزينه ها»، 

مى باشند. بنابراين، ويژگي های مربوط به اين 
بخش نيز تمامًا مي توانند جهت گنجاندن در 

وب اپك های ايراني توصيه شوند.

5. ويژگي های مربوط به استفاده از پيوندها و 
فرامتن

حاصل نظرات متخصصان درخصوص ميزان 
اهميت ويژگي های مربوط به استفاده از پيوندها 

جدول8 . ويژگي های مربوط به نتايج جست وجوی سياهة وارسي ويژگي های رابط كاربری اپك های وب بنياد
نمرۀ ميزان اهميت (يك تا 5)ويژگي های مربوط به نتايج جست وجو

4/50امكان چاپ نتايج جست وجو
4/43امكان ارسال نتايج با پست الكترونيكي
4/43امكان محدودسازی نتايج با هر فيلد

4/37رتبه بندی نتايج بر اساس ربط 
4/26امكان جست وجو در نتايج جست وجو

4/26امكان ذخيره يا بارگذاری نتايج جست وجو
4/17امكان گزينش پيشينه های خاصي از ميان نتايج جست وجو برای چاپ يا بارگذاری

4/12امكان صدور  بارگذاری پيشينه های بازيابي شده
ارائة امكانات و كاركردهايي چون تلخيص نمايش سرعنوان های طوالني، و مانند آن؛ بازگشت به آغاز 

فهرست؛ و بازگشت به نمايش سرعنواني خاص در صورت كثرت پيشينه های بازيابي شده
4/1

4/1امكان انتخاب نوع نمايش نتيجة توسط كاربر
4/02گزينه ای برای مشاهدۀ نتايج پيشينه به صورت رمزگذاری شده (مثًال به صورت مارک 21، يوني مارک)

4پشتيباني فني از نتايج منتج از پايگاه های دادۀ مختلف

جدول9 . ويژگي های مربوط به ترتيب بندی نتايج جست وجوی سياهة وارسي ويژگي های رابط كاربری  اپك های وب بنياد

نمرۀ ميزان اهميت (يك تا 5)ويژگي های مربوط به ترتيب بندی نتايج جست وجو
4/26گزينه هايي جهت انتخاب نوع ترتيب

4/19امكان ترتيب بندی الگوريتم براساس ترتيب الفبايي، عددی، زماني، و رده ای
4/17امكان ترتيب بندی نتايج به صورت صعودی و نزولي

4/12تنظيم عناصر درون يك پيشينه به صورتي منطقي و معني دار
4/12امكان تنظيم پيشينه ها با نظمي معني دار در صورت بازيابي چند پيشينه

4/07اولويت ترتيب بندی پيشينه ها براساس زبان اصلي رابط
4/02ترتيب مشخص و قابل تشخيص گزينه ها (مثًال به ترتيب استفاده، كاركرد، اهميت، يا الفبايي) 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

56

و فرامتن در جدول 10 ارائه شده است.
در  كه  است  اين  بيانگر   10 جدول  ارقام 
ميان ويژگي های مربوط به استفاده از پيوندها 
«وجود  ويژگي  وب بنياد،  اپك های  فرامتن  و 
«وجود  و  الكترونيكي»،  منابع  به  پيوندهايي 
پيوندهای فرامتن در پيشينه های كتابشناختي» از 
نظر متخصصان از اهميت بااليي برخوردارند؛ 

از  پيوندهايي  چنين  «ارائة  ويژگي  آنكه  حال 
محل مدرک به ساير پيشينه های كتابشناختي» 
 14 از  است.  برخوردار  اهميت  كمترين  از 
از  مورد   8 قسمت،  اين  در  موجود  ويژگي 
آنها حدنصاب الزم را برای انتخاب به عنوان 
كاربری  رابط  برای  پيشنهاد  قابل  ويژگي های 

يك اپك وب بنياد ايراني كسب نموده اند.

جدول10 . ويژگي های مربوط به استفاده از پيوندها و فرامتن در ويژگي های رابط كاربری اپك های وب بنياد

ويژگي مربوط به استفاده از پيوندها و فرامتن
نمرۀ ميزان اهميت

(يك تا 5)
4/34وجود پيوندهايي به منابع الكترونيكي

4/3وجود پيوندهای فرامتن در نمايش كامل پيشينة كتابشناختي
4/27وجود پيوندهايي به منابع خارج از كتابخانه

ارائة پيوندهايي به اطالعات داخلي مربوط به كتابخانه (آدرس، محل، ساعات كار، محل منبع، پيوند به منابع وب، 
نشريات الكترونيك، ساير فهرست های كتابخانه، اطالعاتي دربارۀ جامعة مورد خدمت،. تصاوير تمام متن عنوان، 

و فهرست های مندرجات)

4/1

4/05ارائة پيوندهای فرامتن از پديدآوران به ساير پيشينه های كتابشناختي
4/05ارائة پيوندهای فرامتن از موضوعات به ساير پيشينه های كتابشناختي
4/02ارائة پيوندهای فرامتن از عنوان ها به ساير پيشينه های كتابشناختي

3/95ارائة پيوندهای فرامتن از شمارۀ رده  بندی به ساير پيشينه های كتابشناختي
3/93امكان پيوند نتايج جست وجو به خدمات تحويل مدرک

3/9ارائة پيوندهای فرامتن از موجودی مدرک به ساير پيشينه های كتابشناختي
3/88امكان دسترسي كاربر به پيوندهای پايگاه های دادۀ مختلف قبل از بارگذاری

3/88ارائة پيوندهای فرامتني به پيشينه های كتابشناختي خارج از فهرست
3/88امكان پيوند نتايج جست وجو به خدمات امانت بين كتابخانه ای

3/73ارائة پيوندهای فرامتن از محل مدرک به ساير پيشينه های كتابشناختي

جدول11. ويژگي های خدمات از راه دور سياهة وارسي ويژگي های اپك های وب بنياد
نمره ميزان اهميت(يك تا 5)ويژگي خدمات از راه دور

4/38ارائة اطالعات وضعيت امانت در نمايش كامل اطالعات
4/36ارائة تاريخ برگشت نسخة به امانت رفته در بخش امانت

4/34ارتباط و اتصال به سيستم امانت
4/33وجود گزينه هايي برای خدماتي چون امانت بين كتابخانه ای آی.ال.ال.، تمديد، رزرو، و مانند آن

4/29ارائة اطالعاتي در مورد نسخ اضافي از يك عنوان در سطری جديد از بخش امانت
4/1ارائة شمارۀ بازيابي در بخش وضعيت امانت يك نسخه

4/05جداسازی اطالعات مربوط به موجودی و وضعيت امانت از ساير اطالعات و ارائة آنها در كنار هم و در يك حوزه
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6. ويژگي های مربوط به خدمات از راه دور
ميزان  درخصوص  متخصصان  نظرات  نتيجة 
اهميت ويژگي های مربوط به خدمات از راه 

دور در جدول 11 نشان داده شده است.
كه  است  اين  بيانگر   11 جدول  ارقام 
الزم  حدنصاب  بخش،  اين  ويژگي های  همة 
نظر  از  بخش  اين  در  كرده اند.  كسب  را 
وضعيت  اطالعات  «ارائة  ويژگي  متخصصان 
بيشترين  اطالعات»  كامل  نمايش  در  امانت 
اطالعات  «جداسازی  ويژگي  و  اهميت، 
مربوط به موجودی و وضعيت امانت از ساير 

اطالعات» كمترين اهميت را داشته اند.

امنيت  و  اصالت  به  مربوط  ويژگي های   .7
شبكه

حاصل نظرات متخصصان درخصوص ميزان 
اهميت ويژگي های مربوط به اصالت و امنيت 

شبكه در جدول 12 ارائه داده شده است.
همان طور كه جدول 12 نشان مي دهد تنها 
اصالت  «تأييد  يعني  ويژگي ها  از  مورد  يك 
الزم»  نصاب  حد  آی.  پي.  نشاني  براساس 
اختصاص  خود  به  را  اهميت  ميزان  بيشترين 

جدول12 . ويژگي های  اصالت و امنيت شبكه  سياهة وارسي ويژگي های اپك های وب بنياد
نمرۀميزان اهميت(يك تا 5)ويژگي اصالت و امنيت شبكه

3/98تأييد اصالت براساس نشاني آی.پي.
3/92تأييد اصالت براساس نام حوزه 

3/90امكان خروج از شبكه در صورت لزوم

3/80ارائة شناسة آی.دی. و گذرواژه برای ورود به شبكه در صورت لزوم
3/73تأييد اصالت براساس يك گذرواژۀ كاربری فردی

داشتن ويژگي اتمام وقت برای كاهش ترافيك شبكه (يعني هر كاربر مدت زمان خاصي را بتواند از شبكه 

استفاده كند) 

3/66

جدول 13. ويژگي های خدمات پس از فروش سياهة وارسي ويژگي های رابط كاربری اپك های وب بنياد

نمرۀ ميزان اهميت(يك تا 5)ويژگي خدمات پس از فروش
4/38وجود پشتيباني فني آسان برای كتابخانه ها

4/35ارائة آموزش در محل
4/28نصب و پشتيباني مقدماتي توسط شركت طراح

4/15داشتن تسهيالتي برای روزآمدسازی نرم افزار يا اقتباس ويرايش های جديدتر آن
4/08امكان اتصال كتابخانه ها به ليست سرو محصول

3/95ارائة  نرم افزار به كتابداران برای نصب
ارائة نرم افزار از راه دور توسط شركت طراح (يعني امكان ورود و تنظيم اطالعات از طريق مرورگر 

اينترنتي بدون ضرورت نصب نرم افزار بر روی پايانه
3/90

3/80ارائة قيمت محصول با سند و مدارک كامل
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نيز كمترين  وقت»  داده  است. ويژگي «اتمام 
ميزان اهميت را كسب كرده است.

از  پس  خدمـات  به  مربـوط  ويژگي هـای   .8
فروش

نظرات متخصصان درخصوص ميزان اهميت 
ويژگي های مربوط به خدمات پس از فروش 

در جدول 13، نشان داده شده است.
ارقام جدول 13 نشان مي دهد كه از نظر 
فني  پشتيباني  «وجود  ويژگي  متخصصان، 
آسان برای كتابخانه ها» دارای بيشترين ميزان 
اهميت و ويژگي «ارائة قيمت محصول با سند 
و مدرک» دارای كمترين ميزان اهميت است. 
از  مورد   6 ويژگي،   9 از  نيز  قسمت  اين  در 
آنها حدنصاب الزم را برای انتخاب به عنوان 

كاربری  رابط  برای  پيشنهاد  قابل  ويژگي های 
اپك های وب بنياد ايران كسب نموده اند. 

9. استفاده از سيستم های عامل و پروتكل های 
مورد پشتيباني

خصوص  در  متخصصان  نظرات  نتيجة 
استفاده  به  مربوط  ويژگي های  اهميت  ميزان 
مورد  پروتكل های  و  عامل  سيستم های  از 
پشتيباني در جدول 14 نشان داده شده است.

مي دهد  نشان   14 جدول  كه  همان طور 
پروتكل های  از  استفاده  متخصصان  ديد  از 
ويندوز  سيستم عامل  و   Z  39/50 ارتباطي 
از  استفاده  و  اهميت  ميزان  بيشترين 
سيستم   و  ای.اِی.دی.  ارتباطي  پروتكل های 
عامل مكينتاش، كمترين ميزان اهميت را دارا 
جدول14 . ويژگي استفاده از سيستم های عامل و پروتكل های مورد پشتيباني سياهة وارسي ويژگي های رابط كاربری اپك های وب بنياد

ويژگي استفاده از سيستم های عامل و پروتكل های مورد پشتيباني
نمرۀ ميزان اهميت

(يك تا 5)
Z 39/504/76

4/48سيستم عامل ويندوز
4/40دابلين كور
4/36مارک

4/29اچ.تي.تي.پي.
4/17اكس.ام.ال.
4/12اپن.يو.ار.ال.
3/81اس.كيو.ال.
3/73دی.اُ.آی.
3/63لينوكس

3/59تي.ای.آی.
3/5ای.آر.ال.

3/44ای.اِی.دی.
3/15فقط محصوالت مشتری

3/05ساير يونيكس ها
2/93سان سوالريس
2/76مكينتاش
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بوده است. بدين ترتيب، با استفاده از اطالعات 
حاصل از اين جدول مي توان، 7 سيستم عامل 
و پروتكل مورد پشتيباني كه حدنصاب الزم 
طراحي  در  رعايت  برای  نموده اند  كسب  را 

وب اپك های ايراني توصيه كرد.

يافته هاى جانبى پژوهش
مختلف  ويژگي های  اهميت  ميزان  الف) 

نمايشي از نظر متخصصان
ميزان اهميت هر كدام از ويژگي های نمايشي 
از نظر متخصصان كه عددی بين 1 نا 5 است 

در نمودار 1 نشان داده شده است.
همان طور كه نمودار 1 نشان مي دهد از نظر 
كليات  بخش  ويژگي های  ايران  متخصصان 
مربوط  ويژگي های  و  مهم ترين؛  نمايش، 
ويژگي ها  كم اهميت ترين  صفحه،  طرح  به 

هستند.

ب) ميزان اهميت   ويژگي های مختلف رابط 
كاربری از نظر متخصصان

رابط  ويژگي های  از  كدام  هر  اهميت  ميزان 
كاربری از نظر متخصصان كه عددی بين 1 تا 

5 است در نمودار 2 نشان داده شده اند.
مي دهد  نشان   2 نمودار  كه  همان طور 
دور  راه  از  خدمات  به  مربوط  ويژگي های 
اپك های وب بنياد مهم ترين و ويژگي مربوط 
به پشتيباني از سيستم های عامل و پروتكل های 
مورد پشتيباني، كم اهميت ترين ويژگي از نظر 

متخصصان ايراني بوده  است.

ويـژگي های  اهميت  ميـزان  مقايسـة  پ) 
نمايشي و رابط كاربری وب اپك ها از نظر 

متخصصان
ويژگي های  اهميت  ميزان   3 نمودار  در 
نمايشي و رابط كاربری اپك های وب بنياد از 

3/623/793/84/064/08
5

4/5
4

3/5
3

2/5
2

1/5
1

0/5
0

 ميانگين نمرات طرح
صفحه

 ميانگين نمرات
ويژگى هاى متنى

 ميانگين نمرات
برچسب ها

 ميانگين نمرات
 اطالعات كمكى

آموزشى

 ميانگين نمرات معيارهاى
كلى ويژگى هاى نمايشى

نمودار 1. ميزان اهميت دهى متخصصان ايرانى به هر كدام از ويژگى هاى نمايشى فرعى وب اپك ها (از 1 تا 5)
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نظر متخصصان ايراني مقايسه شده است.
مي دهد  نشان   3 نمودار  همان طوركه 
كاربری  رابط  ويژگي های  ايراني  متخصصان 
ويژگي های  از  مهم تر  را  وب بنياد  اپك های 

نمايشي آنها ارزيابى مى كنند.

بحث و نتيجه گيرى
در بخش مربوط به ويژگي های كلي نمايشي، 
متخصصان،  نظر  از  كه  داد  نشان  نتايج 
پيشينه های  از  يك  هر  كامل  نمايش  ويژگي 
كتابشناختي، مهم ترين ويژگي به شمار مي رود؛ 

3/86

 ويژگى هاى
 كلى و عمومى
رابط كاربرى

5
4/5

4
3/5
3

2/5
2

1/5
1

0/5
0

4/094/234/144/024/26
3/834/123/77

 معيارهاى
جستجو

نتايج
جستجو 

 معيارهاى
ترتيب بندى

 استفاده از
 فرامتن و
پيوندها

 خدمات از
راه دور

 اصالت و
امنيت شبكه

 خدمات پس
از فروش

 پشتيبانى از
 سيستم هاى
 عامل و

 پروتكل هاى
مورد پشتيبانى

نمودار 2. ميزان اهميت دهى متخصصان ايرانى به هر كدام از ويژگى هاى فرعى رابط كاربرى وب اپك ها (از 1 تا 5)

5
4/5

4
3/5
3

2/5
2

1/5
1

0/5
0

3/874/03

 ميانگين نمرات كلى ويژگى هاى رابطميانگين نمرات كلى ويژگى هاى نمايشى
كاربرى

نمودار 3. ميزان اهميت دهى متخصصان ايرانى به ويژگى هاى  نمايشى و رابط كاربرى وب اپك ها (از 1 تا 5)
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حال آنكه، نمايش پيشينه ها به صورت منطبق 
با مدل اف.آر.بي.آر. از كمترين ميزان اهميت 
«پيش نويس  در  آنكه  حال  است؛  برخوردار 
 (2003) ايفال»  اپك های  نمايشي  راهنمای 
است،  شده  تهيه  مدل  اين  براساس  كه   (26)
تأكيد قابل توجهى بر آن وجود دارد. اگرچه 
در آنجا هم اين واقعيت تأييد شده است كه 
و  اپك ها  طراحان  ميان  در  هنوز  مدل  اين 
صاحب نظران جايگاه واقعى خود را نيافته و 
در كل جهان عموميت پيدا نكرده است. مدل 
شيوه های  جديدترين  از  يكي  اف.آر.بي.آر. 
است  مواد  ويژگي  بر  مبتني  فهرستنويسي 
در  و  است  امروزی  فهرست های  الزمة  كه 
طراحي اغلب اپك های شناخته شدۀ جهان از 
آن استفاده مي شود. هدف اين شيوه، شناسايي 
عالقة  مورد  ماهيت های  روشن  تعريف  و 
ويژگي های  كتابشناختي،  پيشينه های  كاربران 
بين  كه  است  ارتباطي  انواع  و  ماهيت،  هر 
همة  وجود  با  مي كنند.  عمل  ماهيت ها  اين 
كم اهميت  را  مدل  اين  نمي توان  مسائل  اين 
ايفال  نمايشي  ويژگي های  چون  دانست 
داشتن  و  است  استوار  آن  براساس   (2003)
ايراني  متخصصان  كافي  شناخت  و  آشنايي 
دربارۀ آن مي تواند مقدمه ای برای به كارگيری 

آن در اپك های وب بنياد باشد (26). 
به  مربوط  ويژگي های  با  رابطه  در 
اطالعات كمكي و آموزشي نيز داده ها نشان 
در  كمكي  گزينه های  «وجود  ويژگي  كه  داد 
هر صفحه»، بيشترين ميزان اهميت را به خود 
مي دانيم  كه  همان طور  است.  داده  اختصاص 
سيستم  هر  در  راهنما  و  كمكي  گزينة  وجود 

بازيابـي يكـي از اركـان هدايت و راهبـری 
كمك های  كه  گفت  مي توان  است.  كاربر 
پاپ آپ36،  ويژگي های  از  استفاده  با  كاربری 
از  و  برده  باال  را  كمكي  صفحة  كيفيت  كه 
طريق آن، مي توان به صورت همزمان صفحة 
در  كرد،  مشاهده  را  راهنما  و  جست وجو 
ساير  همانند  نيز  ايران  وب بنياد  اپك های 
پيدا  عموميت  جهان  شناخته شدۀ  اپك های 
سوم  و  دوم  رتبه های  اختصاص  است.  كرده 
ارائة  اخالقي  و  ادبي  موارد  به  ويژگي ها  اين 
نشان دهندۀ  آموزشي،  و  كمكي  اطالعات 
ويژگي های  به  ايراني  متخصصان  حساسيت 
متني و نوشتاری آن است. ويژگي هايي چون 
متن،  به  حساس  كمك های  از  استفاده  لزوم 
با  جست وجويي  بروز  هنگام  در  راهنمايي 
نتايج صفر، و استفاده از آيكون ها نيز حاكي از 
درک درست متخصصان ايران از ويژگي های 
يك  كارآمد  آموزشي  و  كمكي  اطالعات 
و  بابو  ديگر،  متون  در  است.  وب بنياد  اپك 
ابريان (2000) (11)، هارمسن (2000) (27) 
اين  به  نيز   (19)  (1996) كاكس  و  چری  و 
اهميت  نشدن  قائل  كرده اند.  اشاره  ويژگي ها 
جمله های  همة  «ختم  ويژگي  به  توجه،  قابل 
اطالعات آموزشي به نقطه» مي تواند نشانگر 
رعايت  زمينة  در  ايراني  متخصصان  تسامح 
نكات نقطه گذاری الزم در فهرست های سنتي 

در اپك های امروزی باشد.
كه  همان طور  نيز  «برچسب»  با  رابطه  در 
مشاهده شد، تنها سه ويژگي نمرۀ الزم برای 
را  نهايي  نمايشي  ويژگي های  در  پذيرش 
كسب كرده اند. همان طور كه مي دانيم برچسب 
36. Pop- up 
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يكي از امكاناتي اضافي است كه فهرست های 
رايانه ای نسبت به فهرست های برگه ای دارند. 
با استفاده از برچسب، خواننده از سردرگمي 
و عدم درک اطالعات كتابشناختي موجود در 
فهرستبرگه آسوده مي شود. مي توان گفت كه 
برای تبديل فهرست به عنصر معني دار و مملو 
از اطالعات، استفاده از برچسب اجتناب ناپذير 
است. عالوه بر آن، قائل نشدن اهميت قابل 
توجه متخصصان ايراني به محدوديت طراح به 
يك فاصله يا اندازۀ خاص را مي توان نشانگر 
بي عالقگي متخصص ايراني به محدود نمودن 
به  مربوط  ويژگي های  نظر  از  طراح  و  كاربر 

برچسب دانست. 
ويژگي  دو  درج  نيز  متني  ويژگي های  در 
كه  مي دهد  نشان  «اختصارنويسي»،  مورد  در 
درست  استفادۀ  به  نسبت  ايراني  متخصصان 
از  استفاده  «عدم  دارند.  تأكيد  اختصارات  از 
اصطالحات فني در فهرست ها» نيز از جمله 
ويژگي هايي است كه مورد تأييد متخصصان 
نيز  ويژگي ها  نوع  اين  در  است.  گرفته  قرار 
بودند  گذاری  نقطه  به  مربوط  كه  مواردی 
اهميت  كم ترين  دارای  متخصصان  نظر  از 

هستند.
در مقولة ويژگي های مربوط به طرح صفحه 
نيز مشاهد شد كه متخصصان به ويژگي هايي 
چون پهنای نمايش خاص و تراكم كه طراح 
را محدود به اندازۀ خاصي مي كند اهميت قابل 
توجهي قائل نشده اند و حتي به ويژگي های 
نسخة  چگونگي  و  رنگ ها  ميزان  به  مربوط 
باال  گرافيك  و  قاب،  بي فريم/  قاب،  بافريم/ 
قائل  برآن،  عالوه  بوده اند.  بي توجه  پايين،  و 
سؤال شوندگان  سوی  از  كافي  اهميت  نشدن 

و  عمودی  منوهای  از  استفاده  ويژگي  برای 
بارز  ويژگي های  از  يكي  كه  نيز،  كركره ای 
نكات  از  است  گرافيكي  كاربری  رابط های 

قابل توجه اين بخش بود. 
همان طور كه در بخش ويژگي های كلي و 
عمومي رابط كاربری اپك های وب بنياد ايران 
استفاده  به  ايراني  متخصصان  شد،  مشاهده 
جست وجو  خدمات  و  بازيابي  شيوه های  از 
نشان  بيشتری  اهميت  و  عالقه   كاربران  به 
و  بازيابي  شيوه های  اين  جملة  از  داده اند. 
مرور  امكان  به  مي توان  جست وجو  خدمات 
كتابدار  توسط  اس.دی.آی.  اجرای  و  منابع، 
نوع  اين  كرد.  اشاره  جست وجو  هنگام  به 
بسيار  نحو  به  اخيراً  كه  بازيابي،  شيوه های 
چشمگيری در ميان اپك های صاحبنام جهان 
نيز ارائه مي شوند، الزمة خدمات اطالع رساني 
موفق در قرن بيست  و يكم است. نكتة قابل 
توجه ديگر در اين بخش، وجود دو ويژگي 
مربوط به ارائة خدمات برای جوامع چندزباني 
(«ارائة گزينه ای به زبان انگليسي و/ يا ساير 
و  بين المللي»  استفادۀ  برای  اصلي  زبان های 
خدمات  و  تسهيالت  ارائة  لزوم  صورت  «در 
بود  چندزبانه»)  كتابخانه های  برای  خاصي 
بسزايي  اهميت  از  متخصصان  به زعم  كه 
برخوردارند و بايد به آنها توجه شود. با اين 
نامعلومي،  داليل  به  ايراني  متخصصان  حال 
ويژگي های مهمي چون استفاده از آيكون ها، 
نياز  با  مطابق  كاربری  رابط های  تنظيم  امكان 
گرافيكي  كاربری  رابط  يك  وجود  مشتری، 
آمار  و  تراكنش ها  ميزان  گزارش دهي  برای 
سطوح  به  مشتری  دستيابي  امكان  استفاده، 
مختلف دسترسي و امكان افزودن نام، آرم، و 
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تصاوير كتابخانه و پيوند آنها به رابط را واجد 
نتيجه،  در  و  ندانستند  توجهي  قابل  اهميت 
اين ويژگي های مهم با وجود اهميت آنها از 

الگوی مورد نظر حذف شدند.
به  مربوط  بخش  در  و  ديگر  بخش  در 
ويژگي های مربوط به جست وجو نيز مشاهده 
شد كه از ديد متخصصان ايراني، جست وجو از 
طريق عنوان، مهم ترين ويژگي جست وجويي 
است، و جست وجو از طريق مدخل  كليدواژه 
قرار  بعدی  رتبه های  در  نيز  پديدآور  و 
مؤيد  خوبي  به  مي تواند  يافته  اين  مي گيرند. 
نسبت  عنوان  اهميت  ايراني  و  شرقي  سنت 
باشد.  غربي)  سنت  (برخالف  پديدآور  به 
كليدواژه  طريق  از  جست وجو  بيشتر  اهميت 
نسبت به پديدآور نيز مي تواند نشانگر اهميت 
متخصصان به جامعيت جست وجو  باشد كه 
بازيابي  خواهان  محدود،  بازيابي  جای  به 
مدخل  سه  اين  از  بعد  هستند.  منابع  بيشتر 
جست وجو، متخصصان ايراني ساير مدخل ها 
را از نظر ميزان اهميت به ترتيبي كه مي آيد 
دسته بندی نموده اند: سرعنوان های موضوعي، 
كليدواژه هـای  مـوضوعـي،  كليـدواژه هـای 
همان  در  رده.  شمارۀ  نهايت،  در  و  عنواني، 
نيز  جست وجو  شيوه های  زمينة  در  و  بخش 
مشاهده شد كه جست وجوی بولي بيشترين 
ميزان اهميت را به خود اختصاص داده است. 
ترتيب  به  نيز  را  جست وجو  شيوه های  انواع 
ميزان اهميت از ديد متخصصان مي توان  چنين 
برشمرد: جست وجوی عبارتي؛ جست وجو با 
(گيومه)؛  تفكيك كننده  نشان های  از  استفاده 
امكان چندين نوع جست وجوی ساده، پيچيده 
از  استفاده  با  جست وجو  امكان  پيشرفته؛  يا 

از  جست وجو  و  وايلدكارد؛  كوتاه سازی، 
در  فوق،  موارد  بر  عالوه  همجواری.  طريق 
داشت  توجه  نكته  اين  به  بايد  بخش  اين 
جست وجوهای  به  ايراني  متخصصان  كه 
متضمن مهار واژگاني اهميتي خاص داده اند. 
به  مربوط  ويژگي های  همة  اينكه،  توضيح 
متخصصان  سوی  از  جست وجويي،  چنين 
بودند،  كرده  كسب  را  الزم  اهميت  و  نمره 
چون  مدخل هايي  طريق  از  جست وجو  اما 
فروست،  آی.اس.اس.ان.،  آی.اس.بي.ان.، 
اهميت  متخصصان  نظر  از  باركد  شمارۀ  و 
بخش،  اين  در  نكردند.  كسب  توجهي  قابل 
تاريخچه»  به  «دسترسي  گزينة  چون  مواردی 
و «ارائة نمونه هايي ذيل هر نوع جست وجو»، 
باشند،  مهم  مي شود  تصور  اينكه  علي رغم 
پاسخ ها نشان داد كه متخصصان اهميت كمي 

برای آنان قائل شده اند.
در ويژگي های مربوط به نتايج جست وجو 
نيز مشاهده شد كه متخصصان ايراني بيشترين 
اهميت را به چاپ و ارسال نتايج جست وجو 
با  هستند.  قائل  الكترونيك  پست  طريق  از 
در  ربط  مبحث  روزافزون  اهميت  به  توجه 
متون بازيابي اطالعات در داخل و خارج از 
آن  اهميت  با  نيز  ايراني  متخصصان  كشور، 
موافق بوده و آن را به عنوان پنجمين ويژگي 
پذيرفته اند.  جست وجو  نتايج  به  مربوط 
برای  توجه  قابل  اهميت  ميزان  اختصاص 
ويژگي های اين بخش و انتخاب تمام موارد 
آن به  عنوان ويژگي های الزم در رابط كاربری 
اهميت  از  حاكي  ايران،  بنياد  وب  اپك های 
در  جست وجو  نتايج  به  مربوط  ويژگي های 
متخصصان  نظر  از  ايران  وب بنياد  اپك های 
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ايراني است.
در ويژگي های مربوط به نتايج جست وجو 
نيز همان طور كه مشاهده شد، همة ويژگي ها 
در  بودند.  كرده  كسب  را  الزم  حدنصاب 
نيز  فرامتن  و  پيوندها  از  استفاده  زمينة 
به  پيوندهايي  وجود  كه  مي شود  مشاهده 
منابع الكترونيكي بيشترين اهميت را به خود 
اختصاص داده است، حال آنكه ويژگي های 
در  فرامتن  پيوندهای  وجود  چون  مهم تری 
پيوندهايي  كتابشناختي،  پيشينة  كامل  نمايش 
كتابخانه،  به  مربوط  داخلي  اطالعات  به 
موضوعات  پديدآورندگان،  از  پيوندهايي 
رتبه های  در  پيشينه ها  ساير  به  عنوان های  و 
مشاهده  ميان  اين  در  مي گيرند.  قرار  بعدی 
شد كه متخصصان برای ويژگي های به ظاهر 
مهمي چون «پيوند نتايج جستجو به خدمات 
مدرک»  «تحويل  و  كتابخانه ای»  بين  امانت 

اهميت الزم را قائل نشده اند.
همـان طـور كـه مشـاهده شـد، مجمـوعة 
دور،  راه  از  خدمات  به  مربوط  ويژگي های 
متخصصان  ديد  از  كه  بود  مواردی  جمله  از 
توجهي  قابل  اهميت  از  آن  ويژگي های  همة 
از  يكي  كه  آنجا  از  بودند.  برخوردار 
ارائة  وب بنياد،  اپك های  مهم  كاركردهای 
خدمات كتابخانه ای و اطالع رساني از راه دور 
است اين ميزان قابل توجه اهميت توجيه پذير 

مي شود.
امنيت  و  اصالت  به  مربوط  ويژگي های 
كه  هستند  ويژگي هايي  معدود  از  شبكه 
اختصاص  خود  به  را  اهميت  ميزان  كمترين 
آن  بااهميت  مورد  تنها  كه  نحوی  به  داده اند 
ويژگي «تأييد اصالت براساس آدرس آی. پي.» 

مي باشد كه آن نيز اهميت خيلي كمي (3/98) 
به خود اختصاص داده است.

نيز،  فروش  از  پس  خدمات  بخش  در 
كتابخانه ها»،  برای  آسان  «پشتيباني  ويژگي 
اختصاص  خود  به  را  اهميت  ميزان  بيشترين 
حسـاسيت  نشـان دهنـدۀ  كـه  اسـت  داده 
پشتيباني  لزوم  به  نسبت  ايراني  متخصصان 
چنين  ارائه كنندۀ  نرم افزاری  شركت های  فني 
اطالع رساني  مراكز  و  كتابخانه ها  از  خدماتي 
در  است.  خدمات  نوع  اين  از  استفاده كننده 
«ارائة  چون  ديگری  ويژگي های  بخش  اين 
پشتيباني  و  «نصب  و  محل»  در  آموزش 
«داشتن  و  طراح»  شركت  توسط  مقدماتي 
يا  نرم افزار  روزآمدسازی  برای  تسهيالتي 
از  حاكي  نيز  جديدتر»  ويرايش های  اقتباس 
دور  راه  از  و  فروش  از  پس  خدمات  لزوم 
و  كتابخانه ها  برای  نرم افزاری  شركت های 
مراكز اطالع رساني است. يكي از ويژگي های 
جالبي كه وب اپك های امروزی دارند امكان 
برقراری  برای  فهرست  سرورها  به  اتصال 
سيستم های  مديران  و  كتابداران  ميان  ارتباط 
كتابخانه ای استفاده كننده از چنين نرم افزارهايي 
پيشنهادات  ارائة  و  فني  مشكالت  رفع  برای 
بعدی  نسخه های  طراحي  در  مشاركت  و 
تسهيالتي  چنين  اينوويتيو  سيستم  مي باشد. 
را به طور كامل به كاربران خود ارائه مي دهد 
نيز  را  ساالنه ای  اجالس های  آن  بر  عالوه  و 
برای هم انديشي و گردآوردن تمام پشتيبانان 
و مديران سيستم های كتابخانه ای استفاده در 
مطلب  اين  ذكر  با  مي كند.  برگزار  محل  يك 
مشاهده مي شود كه متخصصان ايراني نيز از 
اين امكان غافل نبودند و آن را ارج نهاده و 
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ميزان اهميت آن را قابل توجه ارزيابي كرده 
بودند.

در زمينة استفاده از سيستم های عامل نيز 
مشاهده مي شود كه پروتكل های ارتباطي مهم 
اهميت  ميزان  ترتيب  به  متخصصان  ديد  از 
 ،Z39/50ارتباطي پروتكل های  از:  عبارت اند 
اكس.  و  اچ. تي. پي. پي.،  مارک،  دابلين كور، 
و  سكوها37  ميان  از  اپن يو.آر.ال.  و  ام. ال. 
فقط  نيز  پشتيباني  قابل  عامل  سيستم های 
است.  شده  معرفي  مهم  ويندوز  سيستم عامل 
مي توان گفت كه متخصصان ايراني نيز همانند 
 (2000) نيدلمن38  چون  ديگری  متخصصان 
(31)، ايست39 (2003) (23) به نقش غيرقابل 
انكار پروتكلZ39/50، در تسهيل امر ارتباط 
هستند.  واقف  مختلف  دادۀ  پايگاه های  ميان 
سالي  چند  كه  دابلين كور  پروتكل  همچنين 
متخصصان  و  كتابداران  تالش  با  كه  است 
متخصصان  ديد  از  است،  شده  تدوين  وب 
بااهميت  است.  شده  معرفي  بااهميت  ايراني 
در  آن  نقش  با  مي توان  نيز  را  مارک  بودن 
و  كتابشناختي  پيشينه های  وضعيت  ارتقای 
 (1380) كوكبي  كه  كتابخانه ای  نرم افزارهای 
در   .(8) دانست  مرتبط  دارد  اذعان  آن  به 
اهميت  نمي تواند  شخصي  هيچ  نهايت 
پروتكل  كه  را  اچ .تي. تي. پي.  ضرورت  و 
اكس.ام.ال.  و  است  وب جهان گستر  ارتباطي 
را كه گسترش يافتة اچ. تي. ام. ال. بوده و الزمة 
اپك های  در  مي باشد،  فراداده ها  از  استفاده 
وب بنياد انكار كند. سيستم عامل ويندوز نيز 
به دليل عموميت و رواج آن در جامعة ايراني 

سيستم  تنها  به عنوان  متخصصان،  ميان  در  و 
عامل در اپك ، معرفي شد.

اهميت  ميزان  به  مربوط  بخش  يافته های 
رابط  و  نمايشي  ويژگي های  از  كدام  هر 
كه  داد  نشان  متخصصان،  نظر  از  كاربری 
بخش  های  از  كدام  هر  به  ايراني  متخصصان 
رابط  و  نمايشي  ويژگي های  به  مربوط 
ميزان  و  نداشته اند  يكسان  نگاهي  كاربری 
ديگر  بعضي  از  را  ويژگي ها  بعضي  اهميت 
اهميت  ميزان  نمرۀ  دانسته اند.  بيشتر  يا  كمتر 
هر كدام از بخش های مربوط به ويژگي های 
كلي  معيارهای  است:  ترتيب  اين  به  نمايشي 
(4/08)، اطالعات كمكي و آموزشي (4/06)، 
برچسب ها (3/8)، ويژگي های متني (3/79)، 
كل  اهميت  ميانگين  صفحه (3/62).  طرح  و 
 3/62 آنان  ديد  از  نيز  نمايشي  ويژگي های 

محاسبه شد.
بخش های  از  كدام  هر  اهميت  ميزان 
رابط  به  مربوط  ويژگي های  به  مربوط 
كاربری نيز به اين ترتيب است: ويژگي های 
مربوط به خدمات از راه دور (4/26)، نتايج 
 ،(4/14) ترتيب بندی   ،(4/23) جست وجو 
معيارهای   ،(4/12) فروش  از  پس  خدمات 
و  پيوندها  از  استفاده   ،(4/09) جست وجو 
 ،(3/66) كلي  ويژگي های   ،(4/02) فرامتن 
اصالت و امنيت شبكه (3/83)، و سيستم های 
عامل و پروتكل های مورد پشتيباني (3/77). 
ويژگي های  به  اهميت  بيشترين  اختصاص 
جانب  از  دور  راه  از  خدمات  به  مربوط 
مدعاست  اين  بر  شاهدی  ايران،  متخصصان 
37. Platform

38. Needleman

39. East
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كه خدمات از راه دور وب اپك ها، اصلي ترين 
اهميت  و  توجه  ارائة  عدم  آنهاست.  كاركرد 
و  اصالت  به  مربوط  ويژگي های  به  خاص 
امنيت شبكه و ويژگي  پشتيباني از سيستم های 
عامل و پروتكل های مورد پشتيباني مي تواند 
فني  ويژگي های  اولويت  عدم  نشان دهندۀ  يا 
آشنايي  عدم  يا  و  باشد  اپك ها  طراحي  در 

متخصصان با اين نكات فني.
همچنين داده های بخش قبل نشان داد كه 
متخصصان ايراني ويژگي های رابط كاربری را 
مهم تر از ويژگي های نمايشي مي دانند (4/03 
از  بيشتر  اهميت  شدن  قائل   .(3/87 برابر  در 
جانب متخصصان ايراني برای رابط های كاربری 
مي تواند نشان دهندۀ عالقة بيشتر متخصصان به 
بيشتر  كارآيي  و  استفاده  جذابيت  و  سهولت 

جست وجو و نمايش اطالعات باشد.

پيشنهادهاى پژوهش
الف) پيشنهادهاى كاربردى

استفادۀ رؤساى كتابخانه ها و مديران سيستم هاى 
پژوهش  اين  پيشنهادى  الگوى  از  كتابخانه اى 
و  كتابخانه اى  سيستم هاى  ارزيابى  به منظور 

خريد مقرون به صرفة اينگونه سيستم ها.

ب) پيشنهادها براى پژوهش هاى آينده
1. انجام پژوهشى جهت ارزيابى اپك هاى 
وب بنياد ايران با استفاده از الگوى پيشنهادى 

اين پژوهش.
ميزان  بررسى  جهت  پژوهشى  انجام   .2
با  خارجى  كشورهاى  وب اپك هاى  مطابقت 
الگوى پيشنهادى اين پژوهش و مقايسة آن با 

وضعيت نظاير ايرانى آنها.
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ويژگى هاى  پيشنهادى  الگوى  پيوست. 
اپك هاى  كاربرى  رابط  و  نمايشى 

وب بنياد ايران
الف) ويژگى هاى نمايشى
1. ويژگي های كلي نمايشى

امكان نمايش پيشينه در بيش از يك زبان  .1
امكان انتخاب يك، چند يا همة اقالم بازيافته   .2

از طريق نمايش مختصر
امكان انتخاب قالب های مختلف برای نمايش   .3

هر يك از پيشينه های كتابشناختي
امكان نمايش كامل برای هريك از پيشينه های   .4

كتابشناختي
وجود گزينه ای برای نمايش مختصر پيشينه ها  .5

امكان نمايش خاص برای جست وجوهايي با   .6
حاصل صفر كه كاربر را برای اخذ نتايج بهتر 

راهنمايي كند
نمايش  در  موجودی  محل/  اطالعات  ارائة   .7

كامل اطالعات
در  ثابت  اصطالحات  و  واژگان  از  استفاده   .8

طول نمايش
نمايش  با  همراه  بازيابي  شمارۀ  نمايش   .9

كتابشناختي
ارائه كنندۀ  مادر  سازمان  يا  كتابخانه  نام  10. درج 

فهرست در هنگام نمايش
11. توضيح بيشتر داده های كدبندی شده ای چون 
شكل انتشارات (مانند ادواری)؛ نوع انتشارات 
هدف  خوانندگان  كدهای  ويدئو)؛  (مانند 
انتشارات(مانند  سطح  كودكان)؛  متون  (مانند 

نشرية علمي)؛ و زبان (مانند روسي)
12. امكان مشاهدۀ كامل پيشينة مستند

13. يكدستي در واژه نويسي، قالب داده ها، طرح، 
قلم، و رنگ نمايش

2. اطالعات كمكي و آموزشي
از  استفاده  با  پيوسته  به صورت  كمك  ارائة   .1

كمك های حساس به زمينه
وجود گزينه های كمكي در هر صفحه  .2

استاندارد و تا حد امكان آموزشي بودن همة   .3
نمادها اعم از آيكون، نشانه ها، و برچسب ها

پرهيز از آوردن جمالت منفي غيرضروری در   .4
متن های آموزشي (مثًال استفاده از «برگشت را 
فشار دهيد تا جست وجوی جديدی را شروع 
كنيد» به جای «برگشت را فشار ندهيد مگر 

اينكه جست وجوی جديدی شروع بكنيد»)
و  تهديد،  شوخي،  تهمت،  آزردن،  از  پرهيز   .5

بدگويي در اطالعات آموزشي
وجود گزينه های هدايت كننده (بعدی- قبلي)   .6
آموزشي  اطالعات  صفحة  پايين  و  باال  در 

برای راحتي كاربر
ارائة اطالعات آموزشي متني به صورت ساده،   .7

خالصه، روشن، و بری از خطاهای تايپي
فرمول  بندی  در  توفيق  برای  كاربر  راهنمايي   .8
وقوع  هنگام  به  جست وجو  مجدد  انجام  يا 

جست وجوهايي با حاصل صفر
پيام های  (مانند  سيستمي  پيغام های  نمايش   .9
نمايشي  ويژگي های  از  استفاده  با  خطا) 
ميان  معكوس(تفاوت  نمايش  چون  متمايزی 

رنگ زمينه و متن)، درشت  نمايي، و رنگ
10. ارائة پيغام های خطای روشن به هنگام انجام 
يك خطا توسط كاربر و هدايت وی به مسير 

درست
مورد  دادۀ  پايگاه  چون  اطالعاتي  11. ارائة 
استفاده  مورد  ميزبان  سيستم/  و  جست وجو، 

در باالی صفحه
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3. برچسب
وجود برچسب برای همة فيلدها/ متغيرها  .1

برچسب ها  نبودن)  (اختصاری  بودن  كامل   .2
(البته اختصارات عمومي چون آی.اس.بي.ان. 

مورد قبول اند)
همة  بودن  دار  معني  و  مناسب  دقيق،   .3
در  كه  صورتي  در  اينكه  (يعني  برچسب ها 
فيلدی پديدآور همكار بيايد برچسب آن فيلد 

«نويسندۀ همكار» باشد

4. ويژگي های متني
كامل  به صورت  متن  كامل كلمات  نوشتن   .1
اختصارات  (البته  مختصرنويسي  از  پرهيز  و 
م(سانتيمتر)،  س  چون  معمولي  عمومي 
ص(صفحه) قابل قبول اند ولي ح برای «حق 

مؤلف» قابل قبول نيست)
پرهيز از تكرار / افزونگي متون  .2

اعدادی  بين  در  فواصل  و  مميزها  نمايش   .3
نوشت (مثًال  خاصي  نحو  به  بايد  را  آنها  كه 

1/1/84 به جای 8411)
نمايش برچسب ها، متن، و اطالعات نمايشي   .4
طول  در  ثابت  قالب های  و  مكان ها  در 

نمايش
استفاده از يك قاعدۀ اختصارسازی ثابت در   .5

همة نمايش ها
در  فني  اصطالحات  به كاربردن  از  پرهيز   .6
فهرست ها، برچسب ها، نقطه گذاری ها، ترتيب 

پيشينه ها، و صفحات كمكي

5. طرح صفحه
اطالعات  از  گزينه ها  كردن  تشخيص  قابل   .1

مجاور آنها (مثًال با استفاده از سطور سفيد)

استفاده از تكنيك های برجسته سازی (اعم از   .2
درشت نمايي، اندازۀ قلم، نمايش معكوس، و 

زير كلمه خط كشيدن
جذابيت، روشني، و سادگي دستورات موجود   .3

در صفحه
طرح سادۀ صفحه  .4

ب) ويژگى هاى رابط كاربرى
1. ويژگي های كلي و عمومي رابط كاربرى

تناسب گرافيك ها، صفحات كمكي، آيكون ها،   .1
با  اپك  ابتدايي  يا  خانگي  صفحات  نمادها، 

نيازهای كاربران هدف
بتوان  (يعني  آن  همراه  متن  با  آيكون  ارتباط   .2
از آيكون موضوع صفحه را به صورت مستقل 

پيش بيني كرد)
يافتن و استفادۀ راحت از گزينه های چاپ و   .3

بارگذاری
ارائة رابط كاربری متني برای دسترسي افرادی   .4

كه ارتباطات شبكه ای كندی دارند
رابط،  زبان  انتخاب  جهت  گزينه هايي  ارائة   .5
روش  و  پيشينه،  نمايش  پيش فرض  قالب 
روش  چند  ميان  از  خاص  جست وجويي 

موجود در رابط
امكان مرور منابع  .6

وجود نوعي صندوق پستي الكترونيكي برای   .7
اخذ نظرات و پيشنهادات كاربران

ساير  يا  و/  انگليسي  زبان  به  گزينه ای  ارائة   .8
زبان های اصلي برای استفادۀ بين المللي

خدمات  و  تسهيالت  ارائة  لزوم  صورت  در   .9
خاصي برای كتابخانه های چندزبانه

كه  نحوی  به  اس.دی.آی.  اجرای  امكان   .10
كتابدار قادر به انجام جست وجوهای خاص 
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و ارسال آنها به مشتريان را داشته باشد
هنگام  به  كارمندان  مداخلة  به  كم  نياز   .11

استفاده
به  دسترسي  برای  شخص  كامل  راهنمايي   .12
نمايش از طريق ارائة گزينه هايي برای نمايش 

مدارک قبلي، بعدی، و خروج از برنامه
   

2. ويژگي های جست وجويي
امكان چندين نوع جست وجو اعم از ساده،   .1

پيچيده يا پيشرفته
وجود نقاط دسترسي چون پديدآور (شخصي   .2

يا سازماني)
عنوان  .3

كليدواژه  .4
سرعنوان های موضوعي  .5

كليدواژه های عنواني  .6
كليدواژه های موضوعي  .7

جست وجوی تركيبي چون پديدآور/ عنوان،   .8
پديدآور/كليدواژه 

شمارۀ رده  .9
برحسب  جست وجو  محدودسازی  امكان   .10
محل،  نشريه،  نوع  زبان،  سال،  چون  عواملي 

وضعيت نشر 
11. نمايش راهبرد جست وجو

12. امكان جست وجو در چندين پايگاه داده با 
استفاده از يك پروتكل ارتباطي

داده،  پايگاه  چندين  جست وجوی  امكان   .13
وب سايت، موتور جست وجوی اينترنتي

دادۀ  پايگاه  چندين  جست وجوی  امكان   .14
استنادی و تمام متن با كليدواژه

اپك وب  چند  يا  يك  جست وجوی  امكان   .15
بنياد ديگر

16. امكان جست وجو در فهرستي از پايگاه های 
داده و منابع با توصيفات آنها
17. امكان جست وجوی بولي

18. امكان جست وجوی عبارتي
نشان های  از  استفاده  با  جست وجو  امكان   .19

تفكيك كننده ای چون ("  ")
20. امكان جست وجو با استفاده از كوتاه سازی، 

وايلدكارد
21. امكان جست وجو با استفاده از همجواری

22. امكان جست وجو با استفاده از اصطالحنامة 
پايگاه داده

23. امكان ذخيره كردن جست وجوها
24. ادغام نتايج حاصل از جست وجوی چندين 

پايگاه داده
25. امكان پااليش جست وجوهای قبلي

انجام  برای  اصطالحنامه  يك  وجود   .26
جست وجو

27. ارائة اسامي مستند برای كنترل
28. ارائة موضوع مستند برای كنترل

3. ويژگي های مربوط به نتايج جست وجو
امكان جست وجو در نتايج جست وجو  .1

امكان ذخيره يا بارگذاری نتايج جست وجو  .2
امكان چاپ نتايج جست وجو  .3

امكان ارسال نتايج با پست الكترونيكي  .4
ميان  از  خاصي  پيشينه های  گزينش  امكان   .5

نتايج جست وجو برای چاپ يا بارگذاری
تلخيص  چون  كاركردهايي  و  امكانات  ارائة   .6
نمايش سرعنوان های طوالني و ...؛ بازگشت 
به آغاز فهرست؛ بازگشت به نمايش سرعنواني 
خاص در صورت كثرت پيشينه های بازيابي 

شده
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پشتيباني فني از نتايج منتج از پايگاه های دادۀ   .7
مختلف

رتبه بندی نتايج بر اساس ربط  .8
امكان محدودسازی نتايج با هر فيلد  .9

10. امكان صدور/ بارگذاری پيشينه های بازيابي 
شده

11. گزينه ای برای مشاهدۀ نتايج پيشينه به صورت 
رمزگذاری شده (مثًال به صورت مارک 21 و 

يوني مارک)
توسط  نتيجة  نمايش  نوع  انتخاب  امكان   .12

كاربر

نتايج  ترتيب بندی  به  مربوط  ويژگي های   .4
جست وجو

ترتيب  براساس  الگوريتم  ترتيب بندی  امكان   .1
الفبايي، عددی، زماني، و رده ای

گزينه هايي جهت انتخاب نوع ترتيب  .2
امكان ترتيب بندی نتايج به صورت صعودی   .3

و نزولي
گزينه ها  تشخيص  قابل  و  مشخص  ترتيب   .4
يا  اهميت،  كاركرد،  استفاده،  ترتيب  به  (مثًال 

الفبايي)
اولويت ترتيب بندی پيشينه ها بر اساس زبان   .5

اصلي رابط
به صورتي  پيشينه  يك  درون  عناصر  تنظيم   .6

منطقي و معني دار
در  معني دار  نظمي  با  پيشينه ها  تنظيم  امكان   .7

صورت بازيابي چند پيشينه

و  پيوندها  از  استفاده  به  مربوط  ويژگي های   .5
فرامتن

كامل  نمايش  در  فرامتن  پيوندهای  وجود   .1

پيشينة كتابشناختي
وجود پيوندهايي به منابع الكترونيكي  .2

وجود پيوندهايي به منابع خارج از كتابخانه  .3
مربوط  داخلي  اطالعات  به  پيوندهايي  ارائة   .4
به كتابخانه (آدرس، محل، ساعات كار، محل 
منبع، پيوند به منابع وب، نشريات الكترونيك، 
ساير فهرست های كتابخانه، اطالعاتي دربارۀ 
جامعة مورد خدمت، تصاوير تمام متن عنوان 

و فهرست های مندرجات)
ارائة پيوندهای فرامتن از پديدآوران به ساير   .5

پيشينه های كتابشناختي
ارائة پيوندهای فرامتن از عنوان های به ساير   .6

پيشينه های كتابشناختي
ارائة پيوندهای فرامتن از موضوعات به ساير   .7

پيشينه های كتابشناختي

6. ويژگي های مربوط به خدمات از راه دور
نمايش  در  امانت  وضعيت  اطالعات  ارائة   .1

كامل اطالعات
و  موجودی  به  مربوط  اطالعات  جداسازی   .2
وضعيت امانت از ساير اطالعات و ارائة آنها 

در كنار هم و در يك حوزه
ارائة شمارۀ بازيابي در بخش وضعيت امانت   .3

يك نسخه
ارائة تاريخ برگشت نسخة به امانت رفته در   .4

بخش امانت
ارائة اطالعاتي در مورد نسخ اضافي از يك   .5

عنوان در سطری جديد از بخش امانت
ارتباط و اتصال به سيستم امانت  .6

وجود گزينه هايي برای خدماتي چون امانت   .7
بين كتابخانه ای، تمديد، رزرو، و مانند آن
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7. ويژگي های مربوط به اصالت و امنيت شبكه
تأييد اصالت بر اساس آدرس آی.پي.  .1

8. ويژگي های مربوط به خدمات پس از فروش
شركت  توسط  مقدماتي  پشتيباني  و  نصب   .1

طراح
وجود پشتيباني فني آسان برای كتابخانه ها  .2

ارائة آموزش در محل  .3
سرو  ليست  به  كتابخانه ها  اتصال  امكان   .4

محصول
داشتن تسهيالتي برای روزآمدسازی نرم افزار   .5

يا اقتباس ويرايش های جديدتر آن

پروتكل های  و  عامل  سيستم های  از  استفاده   .9
مورد پشتيباني

پشتيباني از سيستم عامل ويندوز  .1
39,50 Z :پشتيباني از پروتكل های ارتباطي  .2

دابلين كور  .3
اچ.تي.تي.پي.  .4

مارک  .5
اكس.ام.ال.  .6

اوپن يور.آر.ال.  .7




