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چکيده
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طراحی پایگاه دادهها با در نظر گرفتن مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی ،شاخص مهمی در دستیابی سریع به اطالعات

موردنیاز کاربران محسوب میشود .معیار ارزیابی  Ovidمعیاری برای ارزیابی پایگاهها ازلحاظ رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی است .هدف از
مطالعه حاضر ،تعیین عناصر مهم در طراحی رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی پایگاههاست.
روشها :مطالعه حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش مرور متون انجامشده است و اطالعات آن از مطالعه منابع و جستجوی مقاالت در
سایتها و پایگاههای اطالعاتی مربوط به موضوع )مؤلفههای معیار ارزیابی  (Ovidجمعآوریشده است .روایی معیار ارزیابی  Ovidتوسط  5تن از
متخصصان کتابداری و اطالعرسانی مورد تأیید قرار گرفت ،نرمافزار  Free Planeجهت ترسیم مؤلفههای معیار ارزیابی  Ovidاستفادهشده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد ،جهت بررسی قابلیت استفاده ،مسایل فنی و رابط کاربری پایگاهها 48 ،مؤلفه فرعی ،در قالب  6معیار اصلی شامل
جستجو ،خدمات ،نمایش ،پیوندها ،راهنما یا کمک مستندات ،کارایی در معیار ارزیابی  Ovidدر نظر گرفتهشده است که معیار جستجو شامل 20
مؤلفه فرعی ،معیار نمایش شامل  11مؤلفه فرعی ،معیار خدمات شامل  6مؤلفه فرعی ،معیار پیوندها شامل  2مؤلفه فرعی ،معیار راهنما شامل  4مؤلفه
فرعی و معیار کارایی شامل  5مؤلفه فرعی بود.
نتيجهگيری :طراحان باید به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی نیز توجه کنند ،زیرا مؤلفههای اشارهشده نقش مهمی در
تسهیل مسیریابی اطالعات دارند و کاربران میتوانند در کوتاهترین زمان و بهسادگی به رفع نیاز اطالعاتی خود بپردازند .درواقع با رعایت استاندارد یا
معیاری در ایجاد پایگاهها ،میزان دسترسی به اطالعات موردنیاز بهطور قابلمالحظهای افزایش خواهد یافت.
کليدواژهها :ارزیابی ،پایگاه ،دسترسپذیری ،رابط کاربری.
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امروزه توجه به معیارها و استانداردها برای ایجاد پایگاههای اطالعاتی،
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عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

کاربری ،مسائل فنی و قابلیت استفاده از پایگاههاست و توسط کمیته تأمین

برای دستیابی به اهدافی خاصی با اثربخشی ،کارایی و رضایتمندی دارد

منابع الکترونیکی کتابخانه دانشگاه هاروارد در سال  2004تدوین گردیده

] .[7از طرف دیگر  Shackelدر سال  ،2009قابلیت استفاده را چنین

است ] .[2اولین ویژگی معیار ارزیابی  Ovidمسأله رابط کاربری است،

تعریف میکند :قابلیت فناوری که توسط تعداد خاصی از کاربران ،با توجه

ازآنجاکه مهمترین بخش در تعامل بین انسان و رایانه ،بخش رابط کاربر

به آموزش خاص و پشتیبانی کاربر برای انجام محدوده خاصی از وظایف

( )User Interfaceاست و رابط کاربر بخشی از پایگاه اطالعاتی است

در محدوده خاصی از سناریوهای محیطی ،بهآسانی و بهصورت مؤثری

که کاربر به تعامل با آن میپردازد ،بنابراین تأثیر ذهنی و عینی فراوانی بر

مورداستفاده قرار میگیرد ].[8

کاربر میگذارد و سبب میشود که کاربر بتواند از پایگاه اطالعاتی،

قابلیت استفاده به اصطالحاتی مانند آسانی استفاده و آسانی یادگیری

شناخت درستی به دست آورد و به نحو شایسته از آن استفاده کند.

مربوط است که کاربران به حداقل تالش شناختی و فیزیکی برای انجام

ازاینرو توجه به ویژگیهای آن در زمان طراحی الزم و ضروری است،

کارها نیاز دارند .بهعبارتدیگر ،قابلیت استفاده وبسایت ،آزمونی برای

زیرا یک رابط کاربر مناسب باعث میشود ،کاربران مسیر خود را در پایگاه

موفقیت کاربر وبسایت در انجام برخی وظایف یا یافتن اطالعات در

های اطالعاتی بهتر بشناسند و تأثیر بسزایی در عملکرد کاربران خواهد

وبسایت است ] .[9یافتن راههایی برای کمک به کاربران برای هر

داشت .درواقع ،در فرآیند بازیابی ،رابط کاربر تنها پل ارتباطی است که

مرحله از بازدید آنها ،پیش از آنکه به سایت دسترسی یابند؛ در طول

کاربر را با نظامهای بازیـابی اطالعات مرتبط میکند .کاربران در بعضی از

بازدید و پس از بازدید ،نقش مهمی در قابلیت استفاده دارد ].[10-12

پایگاهها به علت ضعف شاخص رابط کاربری (بهعنوانمثال قابلیت

سومین ویژگی معیار ارزیابی  Ovidمسائل فنی است و طبق تعریف

جستجوی مناسب) در پایگاه اطالعاتی ،به اطالعات مناسب خود نمی

 Álvaroدر سال  ،2012ابعاد فنی ،چگونگی ادغام محتوا ،خدمات و در

رسند .توجه بهضرورت و وجود عناصر و ویژگیهایی در طراحی سایت

دسترس قرار گرفتن یک وبسایت است .مسایل فنی شامل نمایش زمان

ها بهمنظور بهرهگیری هر چه مؤثرتر از پایگاههای اطالعاتی ،امری الزم و

بارگذاری و یا پاسخ ،امکان پشتیبانی مرورگرها و بسترهای مختلف،

ضروری محسوب میشود ].[5-3

دسترسپذیری باال و سایر موارد میشود ] .[13-14اگر در پایگاهها،

اثربخشی رابط کاربر نقش مهمی در موفقیت ارتباط تعاملی بازی میکند

بازدیدکنندگان نتوانند بهصورت مداوم به سایت یا اطالعات آن ،دسترسی

و طراحـــی و کیفیت یک رابط کاربر بهصورت مستقیم در بازیابـــی

داشته باشند ،پایگاهها تعدادی از مشتریان بالقوه خود را از دست خواهند

اطالعات موردنظر تأثیر میگذارد؛ ازاینرو زمانی که همه این معیارها در

داد .طراحان باید برای افزایش میزان بازدید کاربران پایگاهها ،به مسایل

طراحی رابط پایگاههای اطالعاتی رعایت شده باشند ،باعث افزایش

فنی ،قابلیت استفاده و رابط کاربری نیز توجه کنند ،زیرا عامل رابط

موفقیت جستجوها ،انجام بهتر و سریعتر بازیابی اطالعات میشوند.

کاربری ،مسأله مهم در تسهیل مسیریابی کاربران از اطالعات است تا

پژوهشهای اخیر در رابطه با رابط کاربری در پایگاه اطالعاتی نیز نشان

کاربران بتوانند در کوتاهترین زمان و بهسادگی به رفع نیاز اطالعاتی خود

داده است که کاربران به رابطهای کاربری که خوشایند و جذاب هستند،

بپردازند؛ درواقع رابط کاربری ،قابلیت استفاده یا کاربردپذیری سایت را

گرایش بیشتری نشان میدهند؛ بنابراین باید در زمان طراحی رابط کاربر به

افزایش میدهد.

تکتک ویژگیهای موردنیاز در آن توجه شود .رابط جستجوی پیشرفته

مطالعهای در ایران نشان داد که پایگاه استنادی از میان  83گویه طراحی

باهدف استفاده بهینهتر از نظام اطالعاتی ،کاهش ریزش کاذب و افزایش

شده در  8مؤلفه سیاهه وارسی ،تنها  21مورد را رعایت کرده است و در

دقت طراحیشده است .بعضی از نویسندگان ،رابط را بهعنوان مهمترین

 62گویه دیگر با مشکالتی همراه بود .طراحی کلی و جنبههای

عامل تعیین موفقیت یا شکست نظـام میدانند.

زیباشناختی و اعمال محدودیت با رعایت  50درصد معیارها ،ازجمله

طراحی یک رابط ضعیف منجر بهاشتباه کاری ،عصبانیت ،سردرگمی،
دستپاچگی و افزایش فشار روانی کاربر میشود ].[5

مؤلفههایی بودند که بیشترین میزان همخوانی را با معیارهای سیاهه وارسی
داشتند .بیشترین درجه شدت مشکالت ،مربوط به مؤلفههای بازیابی

دومین ویژگی معیار ارزیابی  Ovidمسأله قابلیت استفاده است ،به

مدارک ،جستجو و اعمال محدودیت بود ] .[15در مطالعه دیگری اشاره

عبارتی ،سادهسازی نحوه استفاده از پایگاه در جهت برطرف کردن

شد که رضایت کاربران از پایگاه اطالعاتی و فرآیند جستجو و بازیابی،

نیازهای کاربران ] .[6بر اساس مدل ،(1997) ISO/DIS 9241-11

هدف اصلی در طراحی و توسعه پایگاههاست .رضایت کاربران بهصورت
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معیار ارزیابی  ،Ovidمعیاری جهت ارزیابی ویژگیهایی چون رابط

قابلیت استفاده اشاره به میزان استفاده از محصول توسط کاربران خاص
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عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

ضعف یک پایگاه و آشنا نمودن کاربران با این نقاط در تسهیل دستیابی به

و کیفیت فنی را موردبررسی قرار داد .در کیفیت محتوا ویژگیهایی مثل

منابع موردنیازشان ضروری است ] .[16همچنین نتایج مطالعهای نشان داد

صحت و درستی ،جامع بودن ،مرتبط بودن ،فرصت ،ثبات و پایداری،

علیرغم اینکه منابع پزشکی مبتنی بر شواهد ازلحاظ معیار  Silbergکه

انسجام ،بهروزرسانی ،نگارش صحیح و گرامر مورد ارزیابی قرار گرفت.

شامل مؤلفههای منابع و مأخذ محتوای پایگاه ،نویسندگان ،افشاگری و

در بُعد دوم ،تأکید بر کیفیت خدمات ارایه شده در وبگاهها ،ویژگیهایی

روزآمدی میشد ،معتبر شناختهشدهاند ،اما در طراحی آنها مؤلفههای

مثل امنیت ،قابلیت اطمینان ،حفظ حریم خصوصی ،عملکرد ،کارایی،

مربوط به رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی که شامل جستجو،

صحت و دقت ،فرصت ،دسترسپذیری ،زمان پاسخگویی ،صرفهجویی

نمایش ،خدمات ،پیوندها ،راهنما و کارایی میشد ،در نظر گرفته نشده

در زمان ،همدلی ،شهرت و شخصیسازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

است ].[17

درنهایت سومین بُعد ،بر کیفیت فنی وبگاهها تأکید داشت ،یعنی بر ویژگی

در خارج از کشور در پژوهشی اشاره شد که مطالعات درباره ارزیابی

های کیفیت که معموالً در استانداردهای کیفیت نرمافزار مثل

قابلیت استفاده و رضایتمندی مسألهای ذاتاً بحثانگیز است .بسیاری از

 ISO/IEC9126و  ISO/IEC 25010وجود داشت؛ بنابراین

مدلهای قابلیت استفاده ،رضایت را خصوصیتی مشابه با دیگر

ویژگیهایی مثل نقشههای ناوبری ،مسیر ،موتور جستجو ،زمان بارگذاری

خصوصیات قابلیت استفاده فرض میکنند .مدل  ISOنیز رضایت را با

صفحات ،سازگاری با مرورگرها ،پیوندهای گسسته و قابلیت دسترسی،

عوامل دیگر یعنی اثربخشی و کارایی قابلمقایسه میداند .وقتی رضایت

ممکن است ارزیابی شوند ].[14

بهعنوان معیاری برای ارزیابی به کار میرود معموالً تحت تأثیر عوامل

در خصوص اهمیت موضوع مطالعه حاضر میتوان اینگونه اذعان

مختلف عملکردی و غیرعملکردی قرار میگیرد که در ارزیابی سیستم

داشت که عدم توجه به سه جنبه رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل

های اطالعاتی اختالل ایجاد میکند .این بدان معناست که رضایت را می

فنی ،موجب میشود که علیرغم اینکه هزینههای زیادی صرف اشتراک

توان نتیجه عوامل مختلف و تجربیات و ادراکات کاربران دانست .برای

این پایگاهها میشود ،کاربران اطالعات مناسب خود را نیابند که این

مثال ،در مورد قابلیت استفاده سیستم ،کاربری که یک سیستم مؤثر و

مسأله خود باعث میشود ،کاربران دلسرد شوند و رضایت چندانی از

کارآمد را دریافت میکند برای استفاده از سیستم احساس رضایت

پایگاه نداشته باشند .بنابراین لزوم توجه به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت

بیشتری دارد ] .[18نتایج مطالعهای نشان داد که عنوان یا آرم ،ارتقای

استفاده و مسایل فنی محسوس میباشد .مرور مطالعات نشان داده است

تصویر ،سهولت نمایش اطالعات ،تمایل به خواندن ،رنگ ،ساختار،

که هیچکدام از مطالعات مورداشاره در این بررسی ،هر سه جنبه رابط

جاذبه ،طرحبندی ،قابلیت استفاده ،فراپیوند و قابلیت خواندن متون،

کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی را در طراحی پایگاهها موردبررسی

مهمترین معیارهای طراحی بودند که کاربران به آن توجه داشتند ].[19

قرار ندادهاند و این خود ضرورت و اهمیت پرداختن به این مطالعه را

در مطالعه دیگر در خصوص بهبود قابلیت استفاده رابط کاربری اشاره

نشان میدهد؛ بنابراین در این مطالعه محققان در نظر دارند به تعیین

شد که قابلیت استفاده برای توسعه رابط پایگاه کاربرپسند ،مهم است؛ زیرا

عناصر مهم در طراحی رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی پایگاه

به روشی مؤثر ،کارآمد و کنترلپذیر به کاربران کمک میکند .همچنین

ها بر اساس معیار ارزیابی  Ovidبپردازند.

مطالعات در خصوص توسعه رابط پایگاهها بر اساس اصول قابلیت
استفاده اندک هستند .سازمان بینالمللی استاندارد  ISO 9241-11تنها

روشها:

اثربخشی ،کارایی و رضایت را فهرست میکند .اگرچه خصوصیات

این مطالعه از نوع کاربردی است .روش به کار گرفتهشده در این

مختلف مورد تأکید پژوهشگران مختلف قرار میگیرند ،چهار مورد قابلیت

مطالعه ،روش مرور متون است و اطالعات آن از مطالعه منابع و

یادگیری (درجه یادگیری موردنیاز برای انجام کارها) ،اثربخشی (توانایی

جستجوی مقاالت در سایتها و پایگاههای اطالعاتی مربوط به مؤلفههای

کاربران برای تکمیل موفق وظیفه) ،کارایی (مقدار تالش موردنیاز برای

معیار ارزیابی  Ovidدر فاصله سالهای  93تا  95شمسی فراهم گردیده

تکمیل وظیفه) و رضایتمندی (درجه رضایت کاربر از تجربیات و

است .معیار ارزیابی  Ovidشامل  6معیار اصلی در قالب  48مؤلفه فرعی

پذیرش آنها) مکرراً در مطالعات اشاره شدند ] .[20همچنین مطالعهای با

است .معیارهای اصلی شامل جستجو ،خدمات ،پیوندها ،نمایش ،راهنما،

هدف ارائه ساختاری جهت ارزیابی کیفیت جهانی وبگاهها؛ ویژگیهای

کارایی هستند ] .[2جهت بررسی صحت ویژگیهای مؤلفههای معیار
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مستقیم تحت تأثیر ویژگیهای رابط کاربر است ،بررسی نقاط قوت و

اصلی ،فرعی و مشخصههای سه بُعد اصلی کیفیت محتوا ،کیفیت خدمات

عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

ارزیابی  ،Ovidمعیار موردنظر در اختیار  5تن از متخصصان کتابداری و

الهه امتی و همکار

یافتهها:

صحت ویژگیهای مؤلفههای معیار ارزیابی  Ovidگردآوری شد و با

( 11مؤلفه) ،خدمات ( 6مؤلفه) ،پیوندها ( 2مؤلفه) ،راهنما یا کمک و

اعمال تغییراتی در خصوص ویژگیهای مؤلفههای معیار ارزیابی ،Ovid

مستندات ( 4مؤلفه) ،کارایی ( 5مؤلفه) جهت ارزیابی قابلیت استفاده ،رابط

روایی آنها تأیید گردید.

کاربری و مسایل فنی پایگاهها در نظر گرفتهشده است (شکل .)1

شکل  1ـ نمایش عناصر مهم در طراحی رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل فنی پایگاهها ،توسط نرمافزار .[2] Free Plane

 20عنصر مهم در معیار جستجوی معیار ارزیابی Ovid
عبارتاند از:
 .1کلمات کلیدی بهویژه جهت دسترسی موضوعی :جستجو از

رکورد مانند عنوان ،موضوع ،سرشناسه ،مندرجات و غیره قرار داشته باشد.
جستجوی کلیدواژهای زمانی مفید است که کاربر اطالعات ناقصی دارد
].[21

طریق کلیدواژه یا عبارت ) ،(Keyword Searchingدر یک پایگاه یا

 .2جستجوی عبارتی ( :)Phrase Searchingجهت

فهرست ،به دنبال کلمات یا اصطالحاتی میگردد که در هرکجای یک

جستجوی دو یا چند واژه که مجاور یکدیگر هستند به کار میرود .در
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اطالعرسانی قرار گرفت ،سپس نظرات آنها پس از مطالعه ،در مورد

در معیار ارزیابی  ،Ovidشش معیار جستجو ( 20مؤلفه) ،نمایش

الهه امتی و همکار

عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

عبارت را داخل عالمت ” “ یا" " قرار میدهند ،ولی در برخی از

محسوب میشود .گزینهای تحت عنوان " "Refine Resultدر پایگاه

پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستجو ،گزینه جستجوی عبارتی را در

 ،Web of Knowledgeجهت خاص کردن جستجو اعم از محدوده

صفحه جستجوی پیشرفته خود قرار دادهاند تا کاربران هنگام جستجو

موضوعی ،نویسنده ،سازمان ،کشورها ،مناطق جغرافیایی مختلف و غیره

بهراحتی از آن استفاده کنند ].[22

استفاده میشود ].[24

 .3نویسندگان (انعطافپذیری) :یعنی اگر اسم کوچک قبل و یا بعد

با انتخاب موارد موردنظر و نشاندار کردن آنها و با انتخاب گزینه

از اسمفامیل قرار گیرد ،یا حرف اول نام نویسنده کامل ذکر شود و یا

 ،Limit toتنها مقاالت مربوط به آن موارد مشاهده میشود و با انتخاب

بهاختصار نوشته شود ،مهم نیست.

گزینه  Excludeمقاالت مربوط به موارد انتخابشده از نتایج بازیابی

 .4ساختار فیلد (قابل جستجو باشد) :آیا ساختار فیلدها قابل

حذف میشود.

جستجو و جزیی نگاری شده است؟ ساختار فیلد میبایست توسط

 .9گزینههای بعد از تأیید صالحیت یا وضعیت جستجو :توانایی

فیلدهای مختلف جزیی نگاری و همزمان قابل جستجو نیز باشند .در

اصالح راهکارهای جستجوی قبلی ،مانند امکان  Revise Searchدر

پایگاه  Ovidگزینهای تحت عنوان  Search Fieldsوجود دارد که

پایگاه .Ebsco

قابل جستجو و جزیینگاری شده است.
 .5کیفیت پیشفرض فیلدهای جستجو :یعنی تا چه اندازه بر روی

 .10جستجوی همزمان پایگاه اطالعاتی ،آرشیوها ،ادغام نتایج و
حذف نتایج قبلی.

فیلدها کارشده است و توانایی جستجو داخل فیلد خاصی وجود دارد؟

 .11گزینههای مرور (عمومی) :ویژگی جستجوهای مروری

منظور از کیفیت پیشفرض فیلدها ،این است که وقتی کلیدواژههایی در

( ،)Browse Searchingبه کاربر امکان میدهد که در نمایههای

کادر جستجو وارد و جستجو اجرا میشود ،بهصورت از پیش تعیینشده،

الفبایی آماده ،مانند نمایه پدیدآورندگان ،عنوانها و موضوعها ،از طریق

کلیدواژهها در کدامیک از فیلدها ،جستجو میشوند و اینکه آیا این فیلدها

کلمه آغازین در یک فیلد و نهکلمهای که در هر جای یک فیلد قرارگرفته

بهدرستی انتخابشدهاند یا خیر؟ برای مثال بسیاری از کاربران تمایل دارند

باشد ،جستجـــو کند و فهرستی از عناوینی که با آن کلمــه آغـــاز

که واژه موردنظر در عنوان باشد ،بنابراین فیلد عنوان باید بهعنوان یکی از

میشوند ،مشاهده کند .بهعبارتدیگر ،جستجو ،در یک لیست الفبایی از

فیلدهای پیشفرض انتخابشده باشد.

قبل آمادهشده انجام میشود ].[21

 .6کوتاهسازی و ریشهسازی عالیم جهت جایگزینی کلمه
خاص :کوتاهسازی ( )Wildcard:Truncationامکان اضافه کردن

 .12جستجوی واژههای موضوعی :عملکرد اصطالحنامهها
(گستردهتر ،محدودتر ،مرتبط).

عالمتی به ابتدا یا انتهای ریشه یک کلمه ،برای بازیابی حاالت مختلف آن

اصطالحنامه مناسب باید در پایگاه اطالعاتی پیشبینیشده باشد تا

کلمه است ،خصوصاً جهت بازیابی حاالت مفرد و جمع یک کلمه مفید

کلیدواژهها و توصیفگرها بهصورت کنترلشده و بر اساس آن انتخاب

است .در بیشتر نظامهای بازیابی اطالعات به شکل * است .عالمت

شوند ] [25و امکانی جهت جستجوی مستقیم یا غیرمستقیم از اصطالح

کوتاهسازی استانداردی برای تمام نظامها وجود ندارد ،کوتاهسازی هم-

نامه فراهمشده باشد.

چنین  stemmingنیز نامیده میشود ] .[23انواع کوتاهنویسی از انتهای

اصطالحنامه یا  thesaurusمجموعهای از اصطالحات استاندارد،

واژه ،ابتدای واژه ،وسط واژه و نیز امکان استفاده از دو عالمت کوتاهنویسی

گزیده شده و یا نظامیافتهای است که بین آنها روابط معنایی و ردهای ،یا

در یک واژه وجود دارد.

سلسله مراتبی برقرار است و توانایی آن را دارد که موضوعات آن رشته را

 .7محدودیت بهوسیله فرمت ،زبان ،نوع انتشارات ،زمان و غیره:
منظور وجود گزینههای مختلف برای محدودیت ،ازجمله پوشش زمانی،

با تمام جوانب جنبههای اصلی ،فرعی ،وابسته و بهقصد ذخیره و بازیابی
اطالعات مدارک و مقاصد جنبی دیگر عرضه کند ].[24

نوع مدرک ،زمینه موضوعی ،محدودیت زبانی ،نوع انتشارات ،فرمتهای

 .13عملکرد مقالههای مرتبط :این امکان در پایگاه ،برای دستیابی به

مختلف و غیره است .در بعضی از پایگاهها در قسمتی چون Limit to

مقاالت مرتبط با موضوع مقاله وجود دارد و شامل مقاالتی است که در آن

این امکان وجود دارد ].[22

حداقل یکی از منابع مورداستفاده نویسنده مقاله ،استفادهشده باشد ].[25

 .8آسانی محدود کردن مجموعههای قبلی :یک نـــوع پاالیش
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اغلب پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستجو ،در هنگام جستجو

نتایج جهت بازیابی اطالعات خاص در میان نتــایج بازیــابی شده

الهه امتی و همکار

عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

بولین ،طراحیشده ،نتوانسته است ،جایگاه درخور توجهی را به دست

در فهرست الفبایی نمایش داده میشود و پسازآن میتواند در فهرست

آورد ] .[5زبان طبیعی منطبق با واژههای کنترلشده به این معنی است که

باال و پایین رفته و کلمه موردنظر را انتخاب کرده و جستجو کند ،معموالً

اگر کاربری کلیدواژههایی به زبان طبیعی جستجو کند ،امکان تطبیق این

در این شیوه تعداد رکوردهای بازیابی شده ،بسیار زیاد است و از دقت

کلیدواژهها با واژگان کنترلشده در سیستم فراهم باشد ][26؛ مانند

بسیار کمی برخوردار هستند.

جستجـــــوی  Renal Stoneکه بهصورت Kidney Calculi

ب .جستجو از طریق کلیدواژه یا عبارت (Keyword

آورده میشود .گــــزینهای تحت عنـــــوان "Natural Language

) :Searchingدر این شیوه ،جستجو کننده ،فقط با واردکردن کلمه یا

 "Searchو گـــزینهای تحت عنوان " Map Term to Subject

عبارت موردنظر به جستجو و بازیابی اطالعات میپردازد .این جستجو

 "Headingدر پایگاه  OVIDوجود دارد.

بدون توجه به فیلد خاصی یا ترکیب خاصی از کلمات ،صورت میپذیرد.

 .15جستجوی بولین و مجموعه :جستجوی بولین شامل سه عملگر
منطقی است:
(×) ضرب منطقی ( :)ANDتعداد دو یا کلمات بیشتری را در

معموالً در این شیوه نیز تعداد رکوردهای بازیابی شده بسیار زیاد است و
از دقت بسیار کمی برخوردار است.
جستجوی پیشرفته یا (:)Advanced Search

جستجو ترکیب میکند ،لذا همه کلمات موجود در جعبه جستجو باید در

طرّاحان پایگاههای اطالعاتی ،بهمنظور یافتن دقیقترین اطالعات در

رکوردهای بازیابی شده حضورداشته باشند ،در حقیقت محدودکننده

کمترین زمان ممکن ،جستجوی پیشرفته را طرّاحی میکنند .جستجوهای

جستجو است.

پیشرفته در پایگاههای اطالعاتی مختلف ازلحاظ صفحه جستجو ،تعداد

( )+جمع منطقی ( :)ORکلمات هممعنی و مرتبط را در جستجو به

عملگرهای جستجو ،استفاده از عالیم و مانند آن ،با یکدیگر متفاوت

هم پیوند میدهد و اسنادی که شامل یکی از لغات باشد ،در نتایج

هستند .شامل استفاده از عملگرهای بولین و استفاده از پرانتز ،جستجوی

جستجو یافت میشوند ،در حقیقت گسترشدهنده جستجو است.

عبارتی ،همجواری و نزدیک یابی ،ریشهسازی و کوتاهسازی ،جستجو در

( )-تفاضل منطقی ( :)NOTعملگر  ،NOTهمچنین عملگر
 BUTهم نامیده میشود ،این عملگر هنگامی استفاده میشود ،که کاربر
قصد حذف کلیدواژهای را داشته باشد.
استفاده از پرانتز () :هنگامیکه کاربر بخواهد ،در یک جستجو از دو
یا چند عملگر متفاوت بهصورت همزمان استفاده کند ،پرانتز را به کار

فیلد ،جستجوی ترکیبی بین فیلدها ،جستجوی محدودهای و غیره هستند
].[22
 .19جستجو بهطور منطقی بصری است (مستقیماً درککننده
است) :یعنی جستجو بیش از آنکه بر اساس تفکر باشد بر اساس تجربه
حسی است؟

میبرد .همچنین ،برای نمایش اینکه چگونه کلمات مورد جستجو گروه

جستجوی بصری ): (Visual Searchشکل جدیدی از جستجو

بندی میشوند و اینکه ترتیب اجرای عملگرهای جستجو به چه صورت

در پایگاه است که با ارایه نتایج بهصورت تحلیلی در حوزههای مرتبط،

باشد ،استفاده میشود .این قابلیت برای اجرای جستجوهای چندوجهی و

معموالً کاربر را از ارایه فرمولهای پیچیده با استفاده از عملگرهای بولین،

پیچیده به کار میرود و نظریه مجموعه بهحساب میآید ].[22

جهت اتصال به اطالعات مرتبط بینیاز میکند .در این شیوه بهصورت

 .16تاریخچه جستجو ( :)Search Historyنتایج جستجوی
قبلی در این قسمت قابلرؤیت هستند ،امکان ترکیب موارد بازیابی شده با
یکدیگر ،ذخیره و حذف فراهم باشد ].[24
 .17انتخاب فرمان جستجو :همان کلیک کردن بر روی دکمه
جستجو است که معموالً با  Enterنیز صورت میپذیرد.

گامبهگام حوزههای مرتبط با کلیدواژه جستجو شده ،ارایه و یافتههای
مرتبط پیشنهاد میگردد ].[27
 .20سهولت  :Log Offبه معنی این است که کاربر بتواند با فشار
دادن یک دکمه یا یک پیوند که بهآسانی قابلدسترس است و یا بهصورت
اتوماتیک ،درزمانی کوتاه ،از سیستم خارج شود .سهولت  Log Offبه

 .18انتخاب جستجوی ساده و تخصصی:

دو صورت دستی یا ماشینی (اتوماتیک) انجام میشود که بعضی از

جستجوی ساده با عناوین (Basic Search or Simple

پایگاهها از هر دو روش استفاده میکنند.

) ،Searchمعموالً به دو روش صورت میپذیرد:
الف .مرور از طریق فایلهای الفبایی ) :(Browseکاربر در این شیوه،

64

 11عنصر مهم در معیار نمایش معیار ارزیابی  Ovidعبارتاند از:
 .1رکوردهای کامل و مختصر :رکورد مجموعه اطالعاتی است که در
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طبیعی که باهدف رفع نیاز کاربران مبتدی یا غیر آشنا با نظام جستجوی

هنگامیکه کلمه موردنظر را درج میکند ،آن کلمه در جایگاه خاص خود

الهه امتی و همکار

عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

میشوند .محیط عملیاتی در اصل محیطی است که میخواهند سیستم

باالرونده ،نشانههای جهتیاب ،نمایه و غیره به راهبری کمک میکنند.

ذخیره و بازیابی ماشینی برای آن ایجاد کنند ] .[28امکان نمایش رکورد به

بعضی از طراحان وب ،ویژگی  Hoverرا در پایگاه خود قرار میدهند و

دو شکل کامل (شامل تمامی فیلدهای موجود در مدرک) و مختصر

بهاینترتیب رنگ پیوند پس از یکبار اشاره موس تغییر میکند و این

(شامل فیلدهای اصلی یا همان اطالعات کتابشناختی) است.

امکانی برای راهبری بهتر کاربران به شمار میآید ].[31

 .2تنظیم توسط فیلد :یعنی قسمتهای مختلف نتایج جستجو،
توسط عناوین ارکان فیلدهای مختلف مثل فیلد نویسندگان ،عنوان ،تاریخ
و غیره ،قابلنمایش باشند ،این امکان در پایگاه  Ovidنیز وجود دارد.
 .3پرش به رکورد خاصی :آیا قابلیت پرش به رکورد خاصی و یا
مجموعهای از رکوردهای جستجو وجود دارد؟ مثالً در پایگاه ،Ovid
امکان پرش به رکورد شماره خاصی و یا رکورد دیگر از نتایج جستجو
وجود دارد.

 .8شکلهای متنی HTML ،و  :PDFشکل متنی یا ،TXT
 HTMLو  ،PDFهر سه قالبهای مختلف از سند به شمار میآیند.
 .9محدودیت تعداد استنادها :اشاره به قابلیت تغییر ،تعداد
استنادهایی که در یک صفحه جستجو نمایش داده میشوند ،دارد.
 .10تاریخچه جستجو :اشاره به نمایش تاریخچه جستجوهای
انجامشده ،دارد.
 .11تصاویر و گرافیک :حجم تصاویر و فایلهای گرافیکی نباید

 .4تعداد رکوردهای ممکن به ازای هر صفحه :تعداد رکوردهای

بیشتر از  25کیلوبایت باشد ] .[31در خصوص فرمتهای گرافیکی،

ممکن به ازای هر صفحه ،برای سایتهای مختلف ،متفاوت است ،مثالً

اگرچه صدها فرمت برای فایلهای گرافیکی وجود دارد ،ولی

در پایگاه  Ovidبهصورت پیشفرض  50رکورد و در پایگاه ،Pubmed

مرورگرهای وب تنها از تعداد کمی از آنها پشتیبانی میکنند .فرمت

 20رکورد وجود دارد ،ولی کاربران میتوانند تعداد رکوردها را تغییر دهند

فایلهای گرافیکی که توسط مرورگرهای مرسوم پشتیبانی میشوند ،شامل

و به رکورد خاصی دست یابند.

فرمتهای گرافیکی ) (PNG) ،(JPEG) ،(GIFو گرافیکهای

 .5چکیدهها :چکیدهها به دو صورت ساختاری یا غیرساختاری

برداری است.

تقسیم میشوند ،ازنظر سیستماتیک ،نگارش مطالب چکیده و محتوای آن

یک طراح پایگاه میتواند از فرمت  GIFو یا از فرمت  JPEGبرای

در هر دو نوع ساختار ،شرایط یکسانی دارند .در چکیده ساختاری،

اکثر مقاصد خود استفاده کند ،ولی ازآنجاییکه حجم فایلهای GIF

عناوین ارکان چکیده قید میگردد ،درحالیکه در چکیده غیرساختاری بی

معموالً کوچکتر از حجم فایلهای  JPEGهستند ،بنابراین اکثر طراحان

آنکه عناوین ذکر شوند ،ارکان چکیده تدوین میشود .عناوین ارکان شامل

پایگاه از فرمت  GIFبرای پسزمینه ،فریمها ،باکسها و دیگر عناصر

زمینه و هدف ،مواد و روشها ،یافتهها ،نتیجهگیری ،کلیدواژهها ،هستند

) (elementگرافیکی استفاده میکنند که در فرمت  8بیتی مطلوب

] .[29بااینحال در برخی پایگاهها ،عناوین دیگری نیز ممکن است به

هستند .اکثر طراحان از فرمت  JPEGبرای عکسها و نقاشیها استفاده

ارکان چکیده ،اضافه گردد.

میکنند که فشردهسازی زیاد بر کیفیت تصاویر ،تأثیرگذار نباشد .با افزایش

زمینه و هدف ( ،)Background & Objectiveمواد و روش

بیشتر پشتیبانی از این فرمت تصویری ،توسط اکثر مرورگرها،

( ،)Materials and Methodsیافتهها یا نتایج ( Finding-

بهاحتمالزیاد این فرمت ،جایگزینی برای فرمت  GIFبرای

 ،)Resultنتیجهگیری ( ،)Conclusionکلیدواژهها (.)Key Words

عناصر )(elementغیر از عکس در صفحات پایگاه خواهد بود ،ولی

 .6مرتبسازی و رتبهبندی :امکان مرتب کردن و رتبهبندی نتایج

درهرصورت  ،GIFهمچنان برای تولید انیمیشن مورداستفاده قرار خواهد

بازیابی شده ،بر اساس تعداد استنادها ،میزان ربط موضوعی ،الفبای نام

گرفت GIF .و  JPEGبهطور جهانی پشتیبانی میشوند؛ انتخاب

نویسنده مقاله ،الفبای عنوان مجله مقاله و سال انتشار مقاله و غیره در

طراحان پایگاه در استفاده از آنها ،توسط عناصر ) ( elementگرافیکی

پایگاهها میبایست وجود داشته باشد ].[24

مورداستفاده ،مشخص است ].[32

 .7هدایت در میان صفحات و ساختارها :راهبری یا ناوبری عبارت

استفاده از برچسب  :Altخصوصیت  ALTیا Alternate

است از امکان رفتن از یک صفحه به صفحه دیگری از پایگاه ،این

 ،Imageخصوصیتی مهم است که برای متن جایگزین تصویر به کار

ویژگیها به کاربر امکان میدهد به هر قسمت از پایگاه که مایل باشد،

میرود که در صورت لود شدن یا نشان یک گرافیک روی صفحه ظاهر

بدون برگشتن به صفحه قبلی و تنها با کلیک کردن بر روی گزینه مربوط

میشود .برچسب  ALTباید برای هر عکسی روی پایگاه استفاده شود،
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مورد یک نوع موجودیت از یک محیط عملیاتی گردآوری و ذخیره

حرکت کند ] .[30وجود ابزارهای کمکی نظیر آیکونها ،دکمهها ،منوهای

الهه امتی و همکار
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زیرا مشاهده توضیحات عکس به افرادی که با بارگذاری ) (loadآن
مشکل دارند ،کمک بزرگی میکند .استفاده از برچسب  ALTچه در
پیوندهای تصویری و چه در خود گرافیک ،تنها راه سر درآوردن از
مطالب سایت توسط افرادی است که نمیتوانند عکسها را ببینند .وقتی
روی تصاویر برده شود ،اطالعات شناسه جایگزین تصویر نمایش داده
میشود .نمونهای از کدهای  htmکه از طریق منوی View/ Source
مشاهده میگردد بهصورت زیر است:

<img alt="Our
"Partnerships

 6عنصر مهم در معیار خدمات ارزیابی :Ovid
 .1گزینههای دانلود :این مؤلفه به فرمتهایی که جهت دانلود در نظر
گرفتهشدهاند (فرمت  HTML ،WORD ،PDFو غیره) و یا دانلود
به شکل چکیده ،متن کامل و سایر اشکال اشاره میکند.
 .2ذخیره و عالمتگذاری حین عبور ،هر صفحه ،محدودیت

src="/App/images/cc/partnerships>grey2.png"/
رنگهای ایمن در پایگاهها :انتخاب رنگبر توانایی خواندن مطالب

صفحه وجود داشته باشد و در ذخیره و عالمتگذاری مقالهها یا

پایگاه ،تأثیرگذار است .اگر رنگهای زمینه ،کنتراست بیشتری داشته باشند،

استنادهای نشانهگذاری ،محدودیت وجود نداشته باشد .مثالً ذخیره در

باعث ایجاد توانایی خواندن و پردازش مطالب پایگاه میشوند ،مثالً رنگ

پایگاه  Ovidبه سه شکل  Permanentبهصورت ثابتTemporary،

سبز باعث پردازش بهتر و رنگ سفید باعث اثربخشی بیشتر میشود.

 24ساعته :Auto Alert،مراجعه به قسمت  Alertانجام میشود.

منطقی تعداد استنادها :امکان ذخیره و عالمتگذاری حین عبور و یا هر

ازآنجاییکه پایگاهها در طیف گستردهای از سیستمعاملها و مرورگرها با

 .3چاپ (فرمت برای حذف  HTMLو تصاویر) :صفحات وب

امکانات نرمافزاری و سختافزاری متفاوت دیده میشوند و ممکن است

باید به شکلی تنظیم شوند که در هنگام چاپ هر صفحه روی یک برگه

رنگ انتخابی سایت ،کمی متفاوتتر از رنگ اصلی نمایش داده شوند .از

( )A4قرار گیرند ،درواقع کاربر بتواند بهراحتی از قالبها پرینت بگیرد و

میان  16میلیون رنگی که در وب وجود دارد ،تنها  216رنگ در تمام

با مشکلی مواجه نشود و سبب سهولت کار در هنگام استفاده از چاپگر

سیستمعاملها به همان صورت نمایش داده میشوند ،به این رنگها

شود ] ،[25ولـــی در ابتدا منظور در نظر گرفتن گزینهای به نام پرینت و

اصطالحاً  Web Safe Colorگفته میشود .بازه رنگها در وب،

یا شکل پرینت است کـــه میبایست در سایت وجود داشته باشد.

 Hexadecimal: Hexاز  #000000تا  FFFFFF#است .جهت

 .4ایمیل (عملکرد منطقی ایمیل ،محدودیت برای تعداد استنادها):

شناسایی رنگهای  ،Web Safeاگر در رنگی ،یکی از اعداد و یا

نشانی پست الکترونیکی در رتبهبندی سایت و بازیابی آن توسط

حروف  C - 9-6 – 3 -0و  Fوجود داشته باشد ،این رنگ جز

موتورهای جستجو تأثیر فراوانی دارد ] [30وجود پیوند پست الکترونیک،

رنگهای  Web Safeاست .مثالً رنگ FF66 00یا  FCCF00و

جهت ارتباط سریع و آسانتر است و از مهمترین ابــزارهای ارتباطــی

غیره ،جز رنگهای  Web Safeهستند .با استفاده از ابزارهای آنالین

بین افراد محسوب میشود که سبب سهولت ارتباط بین کاربران با

-

مسؤوالن وبسایت میشود .کاربران نیز میبایست ،محدودیتی در

http://www.colorschemedesigner.com

مانند

 http://www.w3schools.comکه چرخه رنگها را همراه
 Hexadecimal: Hexیا Color RGB(Combination Of
 RGB) Red, Green and Blue Color Values:نشان میدهند،
طراحـــان میتوانند رنگهای مناسبی جهت طراحی پایگاه انتخاب کنند
] .[33نمونههایی از وبسایتهای نمایشدهنده رنگهای ایمن شامل
موارد زیر هستند:
http://cloford.com/resources/colours/websafe1.htm
http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp
http://www.techbomb.com/websafe

ابزارهای آنالین جهت بررسی گرافیک سایت ،شامل موارد زیر
هستند:
http://loadimpact.com
http://gtmetrix.com

66

استنادهای انتخابی جهت ارسال ایمیل نداشته باشند.
 .5قابلیت انتقال و دانلود فرمتهای سازگار با End ،Procite
 Ref Works ،References Manager ،Noteو سایر
ابزارهای کتابشناختی ،محدودیت محتمل در تعداد استنادها :شامل
ارسال نتایج به فرمتهای سازگار با نرمافزارهای مدیریت کتابشناختی و
منبعنویسی است ].[24
 .6تحویل مدرک ،توانایی مشخص کردن نوع سرویس ،توانایی
مسدود کردن پیوند در مقابل خدمات تبلیغاتی :درخواستها میبایست
بهصورت مستقیم از پایگاه اطالعاتی صورت گیرد (رایگان یا با هزینه).
بهاینترتیب درصورتیکه متن کامل مدرکی در سیستم قابلدسترس نباشد
و کاربران بخواهند ،مدرک را سفارش دهند ،پیوند یا پیوندهایی مربوط به
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نمایشگر تصاویر در مرورگرها خاموش باشد و یا وقتی نشانگر موس بر

http://wave.webaim.org
http://www.internetmarketingninjas.com
http://www.seo-gadget.com
http://www.checkmycolours.com

الهه امتی و همکار
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ارایه متن کامل ،فراهم باشد و کاربران بتوانند از بین آنها انتخاب کنند.

 .3قابلفهم بودن پیامهای خطا :به معنی واضح و قابلفهم بودن

کاربران درخواست خود را از طریق پست الکترونیک و یا انتخاب گزینه

پیامهای خطا برای کاربران است .در مواجهه با پیامهای خطا ،توضیحاتی

خاصی سفارش میدهند و مدرک بسته به شرایط فراهمکننده به شیوههای

پیرامون آن و درجایی مثالً قسمت ( ،)Helpمعانی پیامهای خطا اشاره

مختلف ازجمله پست ،فاکس و غیره ،ظرف مدت خاص در اختیار

شود.

کاربران میتوانند ،از طریق آن به این ویژگی با عنوان

کمکهای فنی و خدمات پشتیبانی از طریق پست الکترونیک ،تلفن

Order Sources: Daneshyar Document Delivery
 Servisesدست یابند را مهیا ساخته است .همچنین وجود گزینهای به

تماس و یا مطرح کردن پرسشهای متداول در دسترس باشند ،کاربران

نام  Advertising Policyکه در آن مشخص میشود ،تبلیغات با چه
هدفی در سایت قرار میگیرند ،الزم است ،بنابراین پایگاهها ،لوگوها یا
پیوندهای تبلیغاتی یا تجاری مطابق با سیاست خاصی را خواهند داشت.
 2عنصر مهم در معیار پیوندهای ارزیابی  Ovidعبارتاند از:
 .1کارکرد SFX: Basic Criteria Is That The (SFX
 :)Database Is SFX-Enabled As A Sourceآیا پیوندها
بهصورت صحیح به منبع اصلی ارجاع دادهشدهاند؟
 .2آیا هیچ پیوندی وجود دارد که کار نکند؟ به عبارتی تمامی
پیوندها ،باید به منبع اصلی ارجاع داده شوند و فعال باشند .ابزارهای آنالین
جهت بررسی پیوندها و آدرس سایتها شامل موارد زیر بودند:
http://www.internetmarketingninjas.com
http://validator.w3.org/checklink
http://urluncoverpro.com
http://www.2bone.com
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://linkchecker.submitexpress.com
http://www.anybrowser.com/linkchecker.html

بتوانند مشکالت خود را به کمک امکانات پیشبینیشده در سیستم حل
کنند .آرشیوی از پرسشهای متداول کاربران نیز وجود داشته باشد .هم-
چنین امکان مطرح کردن سؤاالت از طریق پست الکترونیک وجود
داشته باشد ].[29
پنج عنصر مهم در معیار کارایی معیار ارزیابی  Ovidعبارتاند
از:
 .1قابلیت اطمینان یا پایایی :این مفهوم بدان معناست که ابزار
موردنظر در شرایط یکسان ،نتایج یکسانی را ارایه دهد .بدین منظور که
اگر یک استراتژی جستجو در وبسایت اجرا شود و تعدادی از نتایج را
نمایش دهد ،با تکرار همان استراتژی جستجو ،طی چند ماه یا سال بعد و
محدود کردن آن به زمان اولیه جستجو ،همان تعداد نتایج ،نمایش داده
شود.
 .2سرعت واگذاری نتایج :توجه به این ویژگی سبب سرعت در
بازیابی اطالعات توسط کاربران پایگاه میشود .موتورهای مختلف همانند
موتور  )http://www.alexa.com( alexaنمایشدهنده سرعت
پایگاه است .حداکثر زمان برای دسترسی به یک متن در یک پایگاه باید 8

 4عنصر مهم در معیار راهنمای ارزیابی  Ovidعبارتاند از:

ثانیه باشد ] .[30بدین منظور آدرس الکترونیکی پایگاه ،بهسرعت و بدون

 .1کمک متنی :اکثر موتورهای جستجو بخشی تحت عنوان

درنگ ،صفحه وبسایت را پیدا کند و ارتباط کاربر با تمامی پیوندهای

( Search Tipsنکات جستجو) Search Guide, Helps,

فراهمشده بدون تأخیر میسر گردد ] .[35ابزارهای آنالین جهت آزمون

)FAQ(Frequently Asked Questionsو

Power

سرعت پایگاه شامل موارد زیر هستند:

 Searchingدارند که در آنها اطالعات مفصلی ،در خصوص امکانات
جستجو ،مانند عملگرهای بولین ،محدود گرها و اصول کلی جستجو
ارایه میشود ،کاربـران با استفاده از این قابلیت میتوانند ،از قابلیتهای
مختلف موتور جستجو مطلع شوند ].[34
 .2مستندات ،آموزش داخل پایگاهها :تمهیدات مختلف جهت
آموزش به کاربران طراحی شود ،مستندات و برنامههای آموزشی (شامل
فایل متنی ،تصاویر راهنما ،فیلم و یا فایل پاورپوینت) بهمنظور راهنمایی
کاربران با امکانات پایگاه ،روشهای جستجو ،بازیابی و غیره ،طراحی
شدهاند.
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http://fpt.pingdom.com
http://gtmetrix.com/
http://loadimpact.com
http://www.webpagetest.org
http://whichloadsfaster.com/
http://www.seomastering.com/site-speedchecker.php
http://cloudmonitor.ca.com/en/checkit.php
http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/
http://www.iwebtool.com/speed_test
http://www.selfseo.com/website_speed_test.php
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کاربران قرار میگیرند .پایگاه  Ovidبخشی تحت عنوان  Orderکه

 .4آموزش :راهنمایی مناسب کاربر یا قابلتوافق بودن کاربر

عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

 .3نتایج جاری (بر طبق زمانبندی بهروز) :یعنی سایتها،
میبایست بر طبق زمانبندی بهروز در دسترس باشند.

الهه امتی و همکار

که قابل جستجو و جزیینگری شده باشند ،کیفیت پیشفرض فیلدهای
انتخابی جستجو ،کوتــاهسازی و ریـشهسازی ،محدودیت بهوسیله

و قابلدسترس نباشد .وب سایتها میبایست همیشه در دسترس باشند،

قبلی ،توانایی اصالح راهکارهای جستجوی قبلی ،جستجوی همزمان

به عبارتی ،در هر بار مراجعه به اینترنت ،وب سایتهای موردنظر قابل

پایگاه اطالعاتی ،آرشیوها ،ادغام نتایج و حذف نتایج قبلی ،گـزینههای

جستجو و بازیابی باشند و کاربران با مشکلی مواجه نشوند.

مـــرور (عمومی) ،عملکرد اصطالحنامه ،عملکرد مقالههای مرتبط ،زبــان

نحوه دسترسی به اطالعات ،مستقیم یا رایگان یا با ثبت مشخصات و

طبیعــی منطبق با واژههـای کنترلشده ،جستجوی بولیـن و مجمـوعه،

دریافت گذرواژه انجام میشود .دسترسی آزمایشی و رایگان برای مدتی

جستجوی تاریخچه جستجو ،انتخاب فرمان جستجو ،انتخاب جستجوی

محدود و دسترسی غیر رایگان با پرداخت حق اشتراک انجام میشود

ساده و تخصصی ،جستجوی بصری ،سهولت خروج باقابلیت log off

][34؛ بنابراین در این خصوص مسأله اشتراک پایگاه و اینکه کاربران در

اتوماتیک و دستی هستند.

استفاده از پایگاه با مشکلی مواجه نشوند ،مطرح است.

پایگاهها باید دارای قابلیتهای مختلف نمایش رکوردهای کامل و

 .5کاربرهای همزمان :پاسخ مناسب هنگامیکه محدودیتهایی

مختصر ،تنظیم توسط فیلدهای مختلفی که ارکان آن تعیینشده باشد،

چون کاربران همزمان وجود دارد .پایگاهها میبایست ،همیشه

قابلیت پرش به رکورد خاص ،قابلیت تغییر نمایش تعداد رکوردهای

قابلدسترس باشند و در روزها و ساعتهای خاصی به دالیل مختلف،

ممکن به ازای هر صفحه ،چکیدههای ساختارمند ،قابلیت مرتبسازی و

مثل تعداد زیاد استفادهکنندگان و یا روزهای تعطیلی دچار مشکل نشوند.

رتبهبندی نتایج بازیابی شده بر اساس تعداد استنادها ،میزان ارتباط

هر سیستم اجازه میدهد که چندین کاربر بتواند به شکل همزمان از

موضوعی ،الفبای نام نویسنده مقاله ،الفبای عنوان مجله مقاله و سال انتشار

سیستم استفاده کند و اکثراً ،تعداد کاربران بستگی به هزینهای دارد که از

مقاله و غیره ،هدایت در میان صفحات و ساختارها ،ویژگی ،Hover

سوی موسسه به سیستم پرداختشده است .درصورتیکه تعداد کاربران از

نمایش قالبهای مختلف از سند به شکل متنی یا  HTML ،TXTو

تعداد تعریفشده کاربران جهت استفاده از سیستم بیشتر شود ،سیستم

 ،PDFامکان نمایش تعداد استنادهای انتخابی ،قابلیت نمایش تاریخچه

میبایست ،بازخورد مناسبی داشته باشد .مثالً پایگاه  Ovidچنین

جستجو ،فرمتهای مناسب تصاویر و گرافیک ،استفاده از برچسب ،Alt

بازخوردی را میدهد .بنابراین در این خصوص مسأله اشتراک پایگاه و

طراحی رنگهای ایمن در وبسایتها ،باشند.

پیام محدودیت تعداد زیاد استفادهکنندگان مطرح است.

خدمات وبسایت باید قابلیتهای مختلفی چون گزینههای مختلف
دانلود ،امکان ذخیره و عالمتگذاری رکوردها حین عبور و یا هر صفحه

نتیجهگیری:
درمجموع میتوان اذعان کرد که در معیار ارزیابی  ،Ovidجهت
بررسی قابلیت استفاده ،مسایل فنی و رابط کاربری پایگاهها 48 ،مؤلفه
فرعی ،در قالب  6معیار اصلی شامل جستجو ،نمایش ،خدمات ،پیوندها،
راهنما و کارایی وجود دارد .همچنین برای بررسی برخی مؤلفهها میتوان
از ابزارهای ارزیابی آنالین استفاده کرد .ظهور ابزارهای ارزیابی آنالین
تمامی جنبههای ارزیابی پایگاهها را متحول ساخته که این امر موجب
صرفهجویی زمان و هزینهها در ارزیابی پایگاهها میشوند .تغییر طراحی
رابط کاربری از جستجــوی ساده به جستجــوی پیشرفته ،باعـث
بازیــابی اقالم مرتبطتـری میگردد ،درواقع رابط کاربری باید پیشرفته،
ولی ساده و قابلفهم و درعینحال کارا نیز باشد ].[5،36,37
یافتهها نشان داد ،قابلیتهای مختلف جستجو شامل جستجوی
کلیدواژهای ،جستجوی عبارتی ،انعطافپذیری نام نویسندگان ،فیلدهایی
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بدون محدودیت ،امکان سهولت چاپ ،عملکرد منطقی ایمیل و امکان
ارسال استنادهای انتخابی بدون محدودیت ،قابلیت انتقال و دانلود با
فرمتهای سازگار ابزارهای کتابشناختی بدون محدودیت ،خدمات
تحویل مدرک و سیاست درج تبلیغات را داشته باشد.
همچنین برای آنکه اطالعات پایگاه قابلدسترسی باشد ،میبایست
پیوندهای مشخصی از صفحات دنبال شوند و بنابراین پیوندهایی که
ساختار درست نداشته باشند ،تعامل با پایگاه را کاهش میدهند و یا از بین
میبرند ].[13
هر پیوندی باید فعال و به منبع اصلی ارجاع داده شود.
راهنما و مستندات شامل قابلیتهای مختلف فایلهای کمک متنی،
تمهیدات مختلف جهت آموزش به کاربران ،شامل فایل متنی ،تصاویر
راهنما ،فیلم و یا فایل پاورپوینت بهمنظور راهنمایی کاربران با امکانات
پایگاه ،روشهای جستجو ،بازیابی و غیره ،واضح و قابلفهم بودن
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 .4دسترسپذیری :هر سیستمی ممکن است مدتی ازکارافتاده باشد

فرمت ،زبان ،نوع انتشارات و غیره ،آسانی محدود کردن مجموعههای

الهه امتی و همکار

عناصر مهم در طراحی پایگاه ها

پیامهای خطابه همراه توضیحات پیرامون آن ،کمکهای فنی و خدمات

ازآنجاکه در سالهای اخیر پژوهش مشابهی که قابلمقایسه بامطالعه

پشتیبانی از طریق پست الکترونیک ،تلفن تماس و یا مطرح کردن

حاضر باشد ،انجامنشده است ،لذا پژوهشگران با محدودیت مطالعات در

پرسشهای متداول است.

خصوص عناصر مهم در طراحی رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسایل

کارایی پایگاه ،شامل قابلیت اطمینان یا پایایی ،سرعت مناسب

فنی پایگاهها بهمنظور مقایسه بامطالعه حاضر مواجه بودند.

دسترسپذیری مناسب ،پاسخ مناسب هنگامیکه محدودیتهایی چون

گیرند تا در طراحی بخشهای مختلف پایگاهها ،مسایل مربوط به افزایش

کاربران همزمان وجود دارد ،میشود.

کارایی پایگاهها جهت اصالح نقاط ضعف پایگاهها در نظر گرفته شود.

درمجموع میتوان اذعان نمود که جنبههایی از قبیل رابط کاربری،

همچنین بر اساس مؤلفههای معرفیشده در ارزیابی قابلیت استفاده،

قابلیت استفاده یا کاربردپذیری ،مسایل فنی بسیار حایز اهمیت هستند ،زیرا

مسایل فنی و رابط کاربری به طراحان و توسعهدهندگان پایگاهها توصیه

صفحه رابط ،نقطه تماس کاربر با سیستم است که درنهایت باعث افزایش

میشود ،در جهت بهبود وضعیت پایگــاهها و ارتقای سطح قابلیت

قابلیت استفاده یا کاربردپذیری پایگاه میشود .اگر صفحه رابط کاربری

استفاده پایگاهها ،رابط کاربری ،مسایل فنی ،بهصورت جزیی مؤلفههای

بهخوبی طراحی شود ،کاربران بهآسانی به اطالعات موردنیاز خود دست

مربوط به رعایت معیارهای جستجو ،نمایش ،خدمات ،پیوندها ،راهنما،

خواهند یافت و زمان کمتری برای دستیابی به اطالعات صرف خواهند

کارایی پایگاهها را در نظر بگیرند و در رعایت مؤلفههای موردنظر در

کرد؛ بنابراین در هنگام ارزیابی و طراحی رابط کاربر عالوه بر معیارهای

ایجاد و طراحی پایگاهها ،مطابق با اصول و استانداردها ،دقت و توجه

مطرحشده در معیار ارزیابی  ،Ovidالزم است به عوامل دیگری نظیر

بیشتری داشته باشند تا کاربران در دسترسی به اطالعات به نتایج مطلوبی

تجربه کاربران از پایگاه اطالعاتی ،ارزیابی تخصصی فایلهای راهنما و

دست یابند و میزان دسترسی به اطالعات بهطور قابلمالحظهای افزایش

فیلمهای آموزشی ،جستجو به زبانهای مختلف ،سازگاری با مرورگرهای

یابد.

مختلف ،هزینه پایگاهها و عناصری از قبیل فهرست مختصر از منابع و

تشکر و قدردانی:

محتوای موجود در پایگاهها ،توجه به انسجام و یکدستی و ارتباط منطقی

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه در مقطع کارشناسی ارشد در

میان اطالعات ،استفاده از تکنیکهای فرا رسانهای ،صفحهآرایی و هم-

سال  1393با کد (/50ک )280/3/بود که با حمایت دانشگاه علوم

چنین نوع کاربران ،اعتبار ،روزآمد بودن ،دامنه ،ساختار و استفاده از ابر

پزشکی تهران انجامشده است .در پایان از راهنماییهای دلسوزانه آقای

برچسبها ،توجه به اصل زیباییشناختی ،ویژگیهایی مثل امنیت ،حفظ

سیدجواد قاضی میرسعید ،آقای فریدون آزاده ،آقای محمدرضا علی بیک،

حریم خصوصی ،صحت و دقت و سایر موارد نیز توجه کافی مبذول

آقای حمیدرضا جمالی مهمومی ،سرکار خانم هما طالچی ،خانم رقیه

داشت.

اسکروچی و خانم زهرا فتحی فر تشکر و قدردانی میکنم.
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Original Article
ABSTRACT
Introduction: Database design by taking into account the components of user interface,
usability and technical issues, is a key indicator of quick access to the required information of
the users. Ovid assessment criterion evaluates databases in terms of user interface, usability
and technical issues. The purpose of the present paper is to determine the important elements
in the design of user interface, usability, and technical issues of databases.
Methods: The present study is an applied study that has been conducted through Literature
Review method and the required information was collected through the study of resources and
by searching for articles on websites and in databases of relevant literature (the components of
Ovid assessment criterion). Validity of Ovid assessment criterion was confirmed by 5 experts
of Library and Information Sciences. Free Plane software has been used to draw the
components of Ovid assessment criterion.
Results: Findings showed that in order to evaluate usability, technical issues and databases
user interface, the Ovid criterion uses 48 sub-components grouped in six main criteria
(including search, services, display, Links, guides or documentations, and performance). In
addition, the search criterion consists of 20 sub-components, display criterion have 11 subcomponents, services criterion has 6 sub-components, links criterion has 2 sub-components,
guiding criterion has 4 sub-components, and performance criterion has 5 sub-components.
Conclusion: Designers must pay attention to user interface, usability and technical issues
because these components play an important role in facilitating information routing and users
can in the shortest time and simply to meet their information needs. In fact, by complying with
a standard or criterion in creating databases, rate of access to the required information is
considerably increased.
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