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59-72 صفحات ؛5139 زمستانپاییز و  ؛دومشماره  ؛دوره دوم ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله   

 هديچک

فنی، شاخص مهمی در دستیابی سریع به اطالعات ل یمسارابط کاربری، قابلیت استفاده و های لفهؤمگرفتن  نظر ها با درداده طراحی پایگاه :مقدمه

فنی است. هدف از ل یمساابط کاربری، قابلیت استفاده و ر ازلحاظها معیاری برای ارزیابی پایگاه Ovidشود. معیار ارزیابی کاربران محسوب می یازموردن
 .هاستفنی پایگاهل یمساتعیین عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و ، مطالعه حاضر

العات آن از مطالعه منابع و جستجوی مقاالت در است و اط شدهانجاممطالعه حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش مرور متون  :هاروش

تن از  5 توسط Ovid است. روایی معیار ارزیابی شدهیآورجمع Ovid) معیار ارزیابیهای مؤلفه (های اطالعاتی مربوط به موضوع ها و پایگاهسایت
 .است شدهاستفاده Ovidمعیار ارزیابی های لفهؤمجهت ترسیم  Free Planeافزار یید قرار گرفت، نرمأورد تم یرساناطالعمتخصصان کتابداری و 

معیار اصلی شامل  6فرعی، در قالب لفه ؤم 48ها، فنی و رابط کاربری پایگاهل یمساها نشان داد، جهت بررسی قابلیت استفاده، یافته :هایافته

 20که معیار جستجو شامل  است شدهگرفتهدر نظر  Ovidجستجو، خدمات، نمایش، پیوندها، راهنما یا کمک مستندات، کارایی در معیار ارزیابی 
لفه ؤم 4فرعی، معیار راهنما شامل لفه ؤم 2ندها شامل فرعی، معیار پیولفه ؤم 6فرعی، معیار خدمات شامل لفه ؤم 11فرعی، معیار نمایش شامل لفه ؤم

 فرعی بود.لفه ؤم 5فرعی و معیار کارایی شامل 

نقش مهمی در  شدهاشارههای لفهؤمفنی نیز توجه کنند، زیرا ل یمسارابط کاربری، قابلیت استفاده و های لفهؤمطراحان باید به  :گيریتيجهن

با رعایت استاندارد یا  درواقعبه رفع نیاز اطالعاتی خود بپردازند.  یسادگبهترین زمان و کوتاه توانند درتسهیل مسیریابی اطالعات دارند و کاربران می
 .افزایش خواهد یافت یامالحظهقابل ورطبه یازموردنها، میزان دسترسی به اطالعات ایجاد پایگاه معیاری در

 .پذیری، رابط کاربریدسترس ارزیابی، پایگاه، :هاکليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 23/12/95پذیرش مقاله:         10/12/95اصالح نهایی:        18/01/95دریافت مقاله: 

 .59-72(: 2)2 ؛1395 .رسانی پزشکی نوین. مجله اطالع95تا  93های ها طی سالل فنی پایگاه دادهولیپور اکرم. عناصر مهم در طراحی رابطه کاربری، قابلیت استفاده و مسئامتی الهه، ع ارجاع:

 
 مقدمه:

در حال افزایش  سرعتبههای اخیر تعداد کاربران اینترنت در سال

رابط برنامه وب، توجه خاصی به چگونگی ایجاد  است. در ساخت یک

مشخص کاربر تعامل میان افراد و برنامه وب را  رابطشود. کاربر می

نشان  کهای است کنندهنقطه تعیینو کاربر نقش مهمی دارد  رابط. سازدمی

 .]1[ ؟کنند یا خیردهد آیا افراد دوباره از پایگاه بازدید میمی

 

، ی اطالعاتیهاایجاد پایگاه ها برایو استاندارد هاارتوجه به معی امروزه

 این نوع ترین عوامل دسترسی سریع و آسان به اطالعاتیکی از مهم

بسیاری از  ،استانداردی معین به دلیل نبود معیار و کهیدرحالهاست، پایگاه

ر به بروز مشکالتی در جهت که منج اندشدهیطراح یاگونهبهها پایگاه

 خواهد شد. ازیموردندسترسی کاربران به اطالعات 
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هایی چون رابط ، معیاری جهت ارزیابی ویژگیOvidمعیار ارزیابی 

مین أتتوسط کمیته  و ستهاپایگاهاز  قابلیت استفاده و کاربری، مسائل فنی

تدوین گردیده  2004 سال رد منابع الکترونیکی کتابخانه دانشگاه هاروارد

 رابط کاربری است،له أمس Ovidمعیار ارزیابی اولین ویژگی  .]2[ است

 رابط کاربر بخش ،ترین بخش در تعامل بین انسان و رایانهمهم ازآنجاکه

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

ثیر ذهنی و عینی فراوانی بر أپردازد، بنابراین تمیکه کاربر به تعامل با آن 

 ،شود که کاربر بتواند از پایگاه اطالعاتیگذارد و سبب میکاربر می

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

های آن در زمان طراحی الزم و ضروری است، توجه به ویژگی رونیازا

شود، کاربران مسیر خود را در پایگاهکاربر مناسب باعث میزیرا یک رابط 

ثیر بسزایی در عملکرد کاربران خواهد أهای اطالعاتی بهتر بشناسند و ت

یند بازیابی، رابط کاربر تنها پل ارتباطی است که آدر فر ،درواقع .داشت

ـابی اطالعات مرتبط میکاربر را با نظام بعضی از  کند. کاربران درهای بازی

قابلیت  مثالعنوانبهها به علت ضعف شاخص رابط کاربری )پایگاه

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

هایی در طراحی سایتو وجود عناصر و ویژگی ضرورتبهتوجه  رسند.

های اطالعاتی، امری الزم و از پایگاهتر ثرؤمگیری هر چه بهره منظوربهها 

 .]5-3[ شودضروری محسوب می

 کندکاربر نقش مهمی در موفقیت ارتباط تعاملی بازی می اثربخشی رابط

ـــی و کیفیت یک رابط کاربر  و ـــی  صورتبهطراح مستقیم در بازیاب

زمانی که همه این معیارها در  رونیازا ؛گذاردثیر میأت موردنظراطالعات 

های اطالعاتی رعایت شده باشند، باعث افزایش طراحی رابط پایگاه

 .شوندتر بازیابی اطالعات میموفقیت جستجوها، انجام بهتر و سریع

های اخیر در رابطه با رابط کاربری در پایگاه اطالعاتی نیز نشان پژوهش

اربری که خوشایند و جذاب هستند، های کداده است که کاربران به رابط

بنابراین باید در زمان طراحی رابط کاربر به ؛ دهندگرایش بیشتری نشان می

رابط جستجوی پیشرفته  .در آن توجه شود ازیموردنهای ویژگی تکتک

تر از نظام اطالعاتی، کاهش ریزش کاذب و افزایش استفاده بهینه باهدف

ترین مهم عنوانبهاست. بعضی از نویسندگان، رابط را  شدهیطراحدقت 

ـام می  دانند.عامل تعیین موفقیت یا شکست نظ

کاری، عصبانیت، سردرگمی،  اشتباهبهضعیف منجر  رابطیک طراحی  

 .]5[ شوددستپاچگی و افزایش فشار روانی کاربر می

قابلیت استفاده است، به  لهأمس Ovidی معیار ارزیابدومین ویژگی 

در جهت برطرف کردن  پایگاهسازی نحوه استفاده از ساده ،عبارتی

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

میزان استفاده از محصول توسط کاربران خاص  قابلیت استفاده اشاره به

 مندی داردبخشی، کارایی و رضایتاثری دستیابی به اهدافی خاصی با برا

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

که توسط تعداد خاصی از کاربران، با توجه  فناوریکند: قابلیت تعریف می

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

مؤثری  صورتبهو  یآسانبهیطی، در محدوده خاصی از سناریوهای مح

 .]8[ گیردقرار می مورداستفاده

 یادگیری به اصطالحاتی مانند آسانی استفاده و آسانی قابلیت استفاده

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

 برایآزمونی  ،تیساوب قابلیت استفاده، گریدعبارتبه. نیاز دارندکارها 

ت در عاسایت در انجام برخی وظایف یا یافتن اطالموفقیت کاربر وب

هایی برای کمک به کاربران برای هر یافتن راه. ]9[ سایت استوب

به سایت دسترسی یابند؛ در طول  کهآنها، پیش از مرحله از بازدید آن

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

 طبق تعریف و مسائل فنی است Ovidارزیابی  رمعیاسومین ویژگی 

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

فنی شامل نمایش زمان ل یمسا .سایت استدسترس قرار گرفتن یک وب

سخ، امکان پشتیبانی مرورگرها و بسترهای مختلف، بارگذاری و یا پا

ها، اگر در پایگاه .]13-14[ شودپذیری باال و سایر موارد میدسترس

مداوم به سایت یا اطالعات آن، دسترسی  صورتبهبازدیدکنندگان نتوانند 

ها تعدادی از مشتریان بالقوه خود را از دست خواهند داشته باشند، پایگاه

به مسایل  ،هاد. طراحان باید برای افزایش میزان بازدید کاربران پایگاهدا

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

مهم در تسهیل مسیریابی کاربران از اطالعات است تا له أمسکاربری، 

رفع نیاز اطالعاتی خود  به یسادگبهترین زمان و کاربران بتوانند در کوتاه

پذیری سایت را قابلیت استفاده یا کاربرد ،رابط کاربری درواقع ؛بپردازند

 دهد.افزایش می

یطراحگویه  83پایگاه استنادی از میان  ای در ایران نشان داد کهمطالعه

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

 یهاو جنبه یکل یطراح بود.دیگر با مشکالتی همراه  گویه 62

 ازجمله یارها،درصد مع 50 یتبا رعا یتو اعمال محدود یباشناختیز

 یوارس یاههس یارهایرا با مع یخوانهم یزانم یشترینبودند که ب ییهالفهؤم

 یابیباز یهامؤلفهدرجه شدت مشکالت، مربوط به  یشترینداشتند. ب

در مطالعه دیگری اشاره  .]15[ بود یتمدارک، جستجو و اعمال محدود

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

 صورتبه هاست. رضایت کاربرانپایگاه توسعه و طراحی در اصلی هدف
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 و قوت نقاط بررسی است، کاربر رابط هایویژگی تأثیر تحت مستقیم

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

نشان داد ای چنین نتایج مطالعههم .]16[ است ضروری ازشانیموردن منابع

که  Silberg یارمع ازلحاظشواهد  بر یمبتن یمنابع پزشک کهنیارغم یعل

و  یافشاگر یسندگان،نو یگاه،پا یمحتواخذ أممنابع و  هایلفهؤمشامل 

 یهالفهؤمها آن ی، اما در طراحاندشدهشناختهمعتبر شد، می یروزآمد

، جستجو ی که شاملفن لیساماستفاده و  یتقابل ی،مربوط به رابط کاربر

نشده  نظر گرفته در شد،یی میکاراو راهنما یوندها، پ، خدمات نمایش،

 .]17[ است

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

است. بسیاری از  انگیزبحث ذاتاًای لهأمس مندیرضایت و قابلیت استفاده

، رضایت را خصوصیتی مشابه با دیگر قابلیت استفادههای مدل

نیز رضایت را با  ISOکنند. مدل فرض میاستفاده قابلیت خصوصیات 

داند. وقتی رضایت می سهیمقاقابلعوامل دیگر یعنی اثربخشی و کارایی 

عوامل  تحت تأثیر رود معموالًمعیاری برای ارزیابی به کار می عنوانبه

گیرد که در ارزیابی سیستممختلف عملکردی و غیرعملکردی قرار می

این بدان معناست که رضایت را می ند.کهای اطالعاتی اختالل ایجاد می

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

سیستم، کاربری که یک سیستم مؤثر و  قابلیت استفادهمثال، در مورد 

کند برای استفاده از سیستم احساس رضایت کارآمد را دریافت می

ای نشان داد که عنوان یا آرم، ارتقای . نتایج مطالعه]18[ اردبیشتری د

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

و قابلیت خواندن متون،  بندی، قابلیت استفاده، فراپیوندجاذبه، طرح

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

اشاره  یاستفاده رابط کاربر یتبهبود قابلمطالعه دیگر در خصوص  در

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

 همچنین .کندپذیر به کاربران کمک میبه روشی مؤثر، کارآمد و کنترل

قابلیت اصول  بر اساسها پایگاهتوسعه رابط  خصوص در مطالعات

تنها  ISO 9241-11المللی استاندارد . سازمان بیناندک هستند استفاده

اگرچه خصوصیات . کندبخشی، کارایی و رضایت را فهرست میاثر

قابلیت چهار مورد  ،گیرندمختلف مورد تأکید پژوهشگران مختلف قرار می

توانایی ) بخشیاثر برای انجام کارها(، ازیموردندرجه یادگیری ) گیرییاد

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

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

ای با چنین مطالعههم .]20[ اشاره شدند مطالعاتدر  ها( مکرراًپذیرش آن

 هاییژگیو ها؛وبگاه یجهان یفیتک یابیجهت ارز یارائه ساختارهدف 

 خدمات یفیتمحتوا، ک یفیتک یسه بُعد اصل یهاو مشخصه یفرع ی،اصل

مثل  ییهایژگیمحتوا و یفیتدر کقرار داد.  یموردبررسرا  یفن یفیتو ک

، یداری، جامع بودن، مرتبط بودن، فرصت، ثبات و پایصحت و درست

 .گرفتقرار  رزیابیامورد  و گرامر یح، نگارش صحیرسانروز، بهانسجام

هایی ویژگی ،هاشده در وبگاهه یارادر بُعد دوم، تأکید بر کیفیت خدمات 

، ییکارامثل امنیت، قابلیت اطمینان، حفظ حریم خصوصی، عملکرد، 

 ییجوصرفه پذیری، زمان پاسخگویی،صحت و دقت، فرصت، دسترس

. ورد ارزیابی قرار گرفتم سازیو شخصی در زمان، همدلی، شهرت

، یعنی بر ویژگیشتها تأکید داسومین بُعد، بر کیفیت فنی وبگاه تیدرنها

مثل  افزارنرمدر استانداردهای کیفیت  معموالًهای کیفیت که 

ISO/IEC9126  وISO/IEC 25010 بنابراین ؛ اشتوجود د

مسیر، موتور جستجو، زمان بارگذاری  های ناوبری،هایی مثل نقشهویژگی

و قابلیت دسترسی،  گسسته هایپیوند، هاصفحات، سازگاری با مرورگر

 .]14[ ممکن است ارزیابی شوند

 اذعان گونهاین توانمطالعه حاضر می موضوع اهمیت خصوص در

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

های زیادی صرف اشتراک رغم اینکه هزینهکه علی دشوفنی، موجب می

 این را نیابند کهاطالعات مناسب خود شود، کاربران ها میپایگاه این

کاربران دلسرد شوند و رضایت چندانی از  شود،می خود باعث مسأله

رابط کاربری، قابلیت های لفهؤمبنابراین لزوم توجه به  پایگاه نداشته باشند.

. مرور مطالعات نشان داده است باشدمحسوس میفنی ل یمساتفاده و اس

رابط  در این بررسی، هر سه جنبه مورداشارهاز مطالعات  کدامچیهکه 

 یموردبررسها را در طراحی پایگاه یفنل یمسااستفاده و  یتقابل ی،کاربر

رورت و اهمیت پرداختن به این مطالعه را اند و این خود ضقرار نداده

 به تعیین مطالعه محققان در نظر دارند یندر ا بنابراین؛ دهدنشان می

یگاهپا یفنل یمسااستفاده و  یتقابل ی،رابط کاربر یعناصر مهم در طراح

 بپردازند. Ovidمعیار ارزیابی  بر اساس ها

 

 :هاروش

در این  شدهگرفته کار روش به .بردی استاین مطالعه از نوع کار

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

های لفهؤمهای اطالعاتی مربوط به ها و پایگاهجستجوی مقاالت در سایت

شمسی فراهم گردیده  95تا  93های فاصله سال در Ovid معیار ارزیابی

فرعی لفه ؤم 48معیار اصلی در قالب  6 شامل Ovid . معیار ارزیابیاست

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

معیار های لفهؤمهای . جهت بررسی صحت ویژگی]2[کارایی هستند 
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ابداری و تن از متخصصان کت 5، معیار موردنظر در اختیار Ovidارزیابی 

پس از مطالعه، در مورد  هاآنرسانی قرار گرفت، سپس نظرات اطالع

گردآوری شد و با  Ovid معیار ارزیابی یهامؤلفههای صحت ویژگی

، Ovidمعیار ارزیابی های لفهؤمهای خصوص ویژگی اعمال تغییراتی در

 گردید.یید أتها روایی آن

 

 :هایافته
(، نمایش لفهؤم 20، شش معیار جستجو )Ovidدر معیار ارزیابی 

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

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

 (.1است )شکل  شدهگرفته در نظرها فنی پایگاهل یمساکاربری و 

 

 
 .]Free Plane ]2افزار ها، توسط نرمفنی پایگاهل یمسانمایش عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و  ـ 1 شکل

 

 Ovidعنصر مهم در معیار جستجوی معیار ارزیابی  20

 از: دانعبارت

جستجو از  جهت دسترسی موضوعی: ژهیوبه. کلمات کلیدی 1

، در یک پایگاه یا (Keyword Searching)طریق کلیدواژه یا عبارت 

یک  یهرکجاگردد که در فهرست، به دنبال کلمات یا اصطالحاتی می

ته باشد. رکورد مانند عنوان، موضوع، سرشناسه، مندرجات و غیره قرار داش

 ای زمانی مفید است که کاربر اطالعات ناقصی داردجستجوی کلیدواژه

]21[. 

جهت (: Phrase Searching. جستجوی عبارتی )2

رود. در جستجوی دو یا چند واژه که مجاور یکدیگر هستند به کار می
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های اطالعاتی و موتورهای جستجو، در هنگام جستجو اغلب پایگاه

دهند، ولی در برخی از قرار می " "یا” “  متعبارت را داخل عال

های اطالعاتی و موتورهای جستجو، گزینه جستجوی عبارتی را در پایگاه

اند تا کاربران هنگام جستجو صفحه جستجوی پیشرفته خود قرار داده

 .]22[از آن استفاده کنند  یراحتبه

گر اسم کوچک قبل و یا بعد یعنی ا (:یریپذانعطاف. نویسندگان )3

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

 نوشته شود، مهم نیست. اختصاربه

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

بایست توسط نگاری شده است؟ ساختار فیلد میی یجزجستجو و 

قابل جستجو نیز باشند. در  زمانهمنگاری و ی یجزیلدهای مختلف ف

وجود دارد که  Search Fieldsای تحت عنوان گزینه Ovidپایگاه 

 نگاری شده است.ییجزقابل جستجو و 

یعنی تا چه اندازه بر روی  فرض فیلدهای جستجو:. کیفیت پیش5

ی جستجو داخل فیلد خاصی وجود دارد؟ است و توانای کارشدهفیلدها 

در  ییهادواژهیکلفرض فیلدها، این است که وقتی منظور از کیفیت پیش

، شدهنییتعاز پیش  صورتبهشود، کادر جستجو وارد و جستجو اجرا می

آیا این فیلدها  کهنیاد و شوناز فیلدها، جستجو می کیکدامدر  هادواژهیکل

یا خیر؟ برای مثال بسیاری از کاربران تمایل دارند  اندشدهانتخاب یدرستبه

یکی از  عنوانبهباشد، بنابراین فیلد عنوان باید  در عنوان موردنظرکه واژه 

 باشد. شدهانتخاب فرضشیپفیلدهای 

سازی عالیم جهت جایگزینی کلمه سازی و ریشه. کوتاه6

( امکان اضافه کردن Truncation:Wildcardسازی )کوتاه خاص:

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

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

است. عالمت  *های بازیابی اطالعات به شکل بیشتر نظاماست. در 

-همسازی ها وجود ندارد، کوتاهسازی استانداردی برای تمام نظامکوتاه

نویسی از انتهای . انواع کوتاه]23[شود نیز نامیده می stemming نیچن

نویسی ت کوتاهواژه، ابتدای واژه، وسط واژه و نیز امکان استفاده از دو عالم

 در یک واژه وجود دارد.

 :رهیو غزبان، نوع انتشارات، زمان  فرمت، لهیوسبه. محدودیت 7

پوشش زمانی،  ازجملههای مختلف برای محدودیت، منظور وجود گزینه

 هاینوع مدرک، زمینه موضوعی، محدودیت زبانی، نوع انتشارات، فرمت

 Limit toچون ها در قسمتی در بعضی از پایگاه مختلف و غیره است.

                                                         .]22[ این امکان وجود دارد

ــوع پاالیش  های قبلی:مجموعه محدود کردن. آسانی 8 یک ـن

ـابی ش ـایج بازـی ده نتایج جهت بازیابی اطالعات خاص در میان نـت

 گاهیپادر  "Refine Result"ای تحت عنوان گزینه شود.محسوب می

Web of Knowledge جهت خاص کردن جستجو اعم از محدوده ،

 رهیو غنویسنده، سازمان، کشورها، مناطق جغرافیایی مختلف  موضوعی،

 . ]24 [شوداستفاده می

ها و با انتخاب گزینه ردن آندار کو نشان موردنظربا انتخاب موارد 

Limit toشود و با انتخاب ، تنها مقاالت مربوط به آن موارد مشاهده می

از نتایج بازیابی  شدهانتخابمقاالت مربوط به موارد  Exclude نهیگز

 .شودیمحذف 

 توانایی یا وضعیت جستجو: یید صالحیتأت های بعد از. گزینه9

در  Revise Searchامکان اصالح راهکارهای جستجوی قبلی، مانند 

 .Ebscoپایگاه 

پایگاه اطالعاتی، آرشیوها، ادغام نتایج و  زمانهم. جستجوی 10

 حذف نتایج قبلی.

ویژگی جستجوهای مروری  )عمومی(: های مرور. گزینه11

(Browse Searchingبه کاربر امکان می ،)های د که در نمایهده

ها، از طریق ها و موضوع، عنواندآورندگانیپدالفبایی آماده، مانند نمایه 

 قرارگرفتهکه در هر جای یک فیلد  یاکلمهنهکلمه آغازین در یک فیلد و 

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

، جستجو، در یک لیست الفبایی از گریدعبارتبهند، مشاهده کند. شومی

 .]21[شود انجام می شدهآمادهقبل 

ها نامهعملکرد اصطالح های موضوعی:. جستجوی واژه12

 تر، محدودتر، مرتبط(.)گسترده

باشد تا  شدهینیبشیپنامه مناسب باید در پایگاه اطالعاتی اصطالح

آن انتخاب  بر اساسو  شدهکنترل صورتبهها و توصیفگرها کلیدواژه

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

 باشد. شدهفراهمنامه 

ای از اصطالحات استاندارد، مجموعه thesaurusنامه یا اصطالح

ای، یا ها روابط معنایی و ردهکه بین آن است یاافتهینظامیا  گزیده شده و

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

ذخیره و بازیابی  قصدبههای اصلی، فرعی، وابسته و با تمام جوانب جنبه

 .]24[کند اطالعات مدارک و مقاصد جنبی دیگر عرضه 

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

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

                               .]25[باشد  شدهاستفادهنویسنده مقاله،  مورداستفادهحداقل یکی از منابع 

جستجوی زبان : شدهکنترلهای زبان طبیعی منطبق با واژه. 14
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رفع نیاز کاربران مبتدی یا غیر آشنا با نظام جستجوی  باهدفطبیعی که 

توجهی را به دست  ، نتوانسته است، جایگاه درخورشدهیطراحبولین، 

به این معنی است که  شدهرلکنتهای . زبان طبیعی منطبق با واژه]5[آورد 

هایی به زبان طبیعی جستجو کند، امکان تطبیق این اگر کاربری کلیدواژه

مانند ؛ ]26[در سیستم فراهم باشد  شدهکنترلها با واژگان کلیدواژه

ــوی ـــ  Kidney Calculi صورتبهکه  Renal Stone جستج

ــزینآورده می ــوان هشود. گــ ــ  Natural Language"ای تحت عـن

Search" ای تحت عنوانو گـــزینه "Map Term to Subject 

Heading"  در پایگاهOVID .وجود دارد 

عملگر  سهجستجوی بولین شامل  جستجوی بولین و مجموعه:. 15

 منطقی است:

یا کلمات بیشتری را در  دو(: تعداد AND) یمنطق( ضرب ×)

کند، لذا همه کلمات موجود در جعبه جستجو باید در رکیب میجستجو ت

کننده باشند، در حقیقت محدود حضورداشتهرکوردهای بازیابی شده 

 .جستجو است

معنی و مرتبط را در جستجو به (: کلمات همOR) یمنطق)+( جمع 

ج دهد و اسنادی که شامل یکی از لغات باشد، در نتایهم پیوند می

 .دهنده جستجو استشوند، در حقیقت گسترشجستجو یافت می

چنین عملگر ، همNOTعملگر (: NOT) یمنطق( تفاضل -)

BUT که کاربر شودیمشود، این عملگر هنگامی استفاده هم نامیده می ،

 .را داشته باشد یادواژهیکلقصد حذف 

کاربر بخواهد، در یک جستجو از دو  کهیهنگام(: پرانتز )استفاده از 

استفاده کند، پرانتز را به کار  زمانهم صورتبهیا چند عملگر متفاوت 

چنین، برای نمایش اینکه چگونه کلمات مورد جستجو گروهبرد. هممی

ورت شوند و اینکه ترتیب اجرای عملگرهای جستجو به چه صبندی می

وجهی و شود. این قابلیت برای اجرای جستجوهای چندباشد، استفاده می

 .]22[آید می حساببهرود و نظریه مجموعه پیچیده به کار می

نتایج جستجوی  (:Search Historyجستجو )تاریخچه . 16

شده با هستند، امکان ترکیب موارد بازیابی  تیرؤقابلقبلی در این قسمت 

 .]24[یکدیگر، ذخیره و حذف فراهم باشد 

همان کلیک کردن بر روی دکمه  انتخاب فرمان جستجو:. 17

 پذیرد.نیز صورت می Enterجستجو است که معموالً با 

 :انتخاب جستجوی ساده و تخصصی. 18

 Basic Search or Simple)جستجوی ساده با عناوین

Search)پذیرد:، معموالً به دو روش صورت می                                   

: کاربر در این شیوه، (Browse)های الفبایی الف. مرور از طریق فایل

کند، آن کلمه در جایگاه خاص خود را درج می موردنظرکلمه  کهیهنگام

ست تواند در فهرمی ازآنپسشود و در فهرست الفبایی نمایش داده می

را انتخاب کرده و جستجو کند، معموالً  موردنظرو کلمه رفته ین یپاباال و 

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

 .بسیار کمی برخوردار هستند

 Keyword)یا عبارت دواژهیکلب. جستجو از طریق 

Searching) ،کلمه یا  واردکردن، فقط با ستجو کنندهج: در این شیوه

پردازد. این جستجو به جستجو و بازیابی اطالعات می موردنظرعبارت 

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

معموالً در این شیوه نیز تعداد رکوردهای بازیابی شده بسیار زیاد است و 

 .است ز دقت بسیار کمی برخوردارا

 (:Advanced Searchجستجوی پیشرفته یا )

ترین اطالعات در یافتن دقیق منظوربههای اطالعاتی، طرّاحان پایگاه

کنند. جستجوهای کمترین زمان ممکن، جستجوی پیشرفته را طرّاحی می

حه جستجو، تعداد صف ازلحاظهای اطالعاتی مختلف پیشرفته در پایگاه

و مانند آن، با یکدیگر متفاوت م یعالعملگرهای جستجو، استفاده از 

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

سازی، جستجو در سازی و کوتاه، ریشهیابی کینزدو  یجوارهمعبارتی، 

ای و غیره هستند یلدها، جستجوی محدودهفیلد، جستجوی ترکیبی بین ف

]22[. 

کننده درک ماًیمستقمنطقی بصری است ) طوربهجستجو  .19

تجربه  بر اساستفکر باشد  بر اساس کهآنیعنی جستجو بیش از است(: 

 حسی است؟

شکل جدیدی از جستجو  (Visual Search) :جستجوی بصری

مرتبط،  هایتحلیلی در حوزه صورتبهنتایج ه یارایگاه است که با در پا

بولین،  یاز عملگرهاهای پیچیده با استفاده فرموله یاراکاربر را از  معموالً

 صورتبهکند. در این شیوه نیاز میاتصال به اطالعات مرتبط بی جهت

های و یافتهه یاراهای مرتبط با کلیدواژه جستجو شده، حوزه گامبهگام

 .]27[گردد مرتبط پیشنهاد می

به معنی این است که کاربر بتواند با فشار  :Log Offسهولت  .20

 صورتبهاست و یا  دسترسقابل یآسانبهدادن یک دکمه یا یک پیوند که 

به  Log Offسهولت خارج شود.  ستمیاز سکوتاه،  یزماندراتوماتیک، 

که بعضی از  شوداتوماتیک( انجام می) ینیماشدو صورت دستی یا 

 کنند.ها از هر دو روش استفاده میپایگاه

      از: اندعبارت Ovidمهم در معیار نمایش معیار ارزیابی  عنصر 11

رکورد مجموعه اطالعاتی است که در رکوردهای کامل و مختصر: . 1
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مورد یک نوع موجودیت از یک محیط عملیاتی گردآوری و ذخیره 

خواهند سیستم که می شوند. محیط عملیاتی در اصل محیطی استمی

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

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

 )شامل فیلدهای اصلی یا همان اطالعات کتابشناختی( است.

های مختلف نتایج جستجو، یعنی قسمت تنظیم توسط فیلد:. 2

توسط عناوین ارکان فیلدهای مختلف مثل فیلد نویسندگان، عنوان، تاریخ 

 نیز وجود دارد. Ovidکان در پایگاه این ام باشند، شینماقابلو غیره، 

آیا قابلیت پرش به رکورد خاصی و یا  پرش به رکورد خاصی:. 3

، Ovidای از رکوردهای جستجو وجود دارد؟ مثالً در پایگاه مجموعه

امکان پرش به رکورد شماره خاصی و یا رکورد دیگر از نتایج جستجو 

 وجود دارد.

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

های مختلف، متفاوت است، مثالً ممکن به ازای هر صفحه، برای سایت

، Pubmedرکورد و در پایگاه  50فرض پیش صورتبه Ovidدر پایگاه 

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

 و به رکورد خاصی دست یابند.

ها به دو صورت ساختاری یا غیرساختاری چکیده ها:چکیده. 5

سیستماتیک، نگارش مطالب چکیده و محتوای آن  ازنظرشوند، تقسیم می

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

که در چکیده غیرساختاری بی گردد، درحالیعناوین ارکان چکیده قید می

شود. عناوین ارکان شامل ن ذکر شوند، ارکان چکیده تدوین میآنکه عناوی

ها، هستند ، کلیدواژهیریگجهینتها، ها، یافتهزمینه و هدف، مواد و روش

ها، عناوین دیگری نیز ممکن است به در برخی پایگاه حالنیباا. ]29[

 ارکان چکیده، اضافه گردد.

(، مواد و روش Background & Objectiveزمینه و هدف )

(Materials and Methodsیافته ،)ها یا نتایج (Finding- 

Resultگیری(، نتیجه (Conclusionکلیدواژه ،)( هاKey Words.) 

بندی نتایج امکان مرتب کردن و رتبه بندی:سازی و رتبه. مرتب6

عی، الفبای نام تعداد استنادها، میزان ربط موضو بر اساسبازیابی شده، 

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

 .]24[بایست وجود داشته باشد ها میپایگاه

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

، این گاهیاز پااست از امکان رفتن از یک صفحه به صفحه دیگری 

دهد به هر قسمت از پایگاه که مایل باشد، به کاربر امکان می هاویژگی

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

ها، منوهای ها، دکمه. وجود ابزارهای کمکی نظیر آیکون]30[حرکت کند 

کنند. یاب، نمایه و غیره به راهبری کمک میهای جهتباالرونده، نشانه

دهند و خود قرار می گاهیدر پارا  Hoverضی از طراحان وب، ویژگی بع

کند و این اشاره موس تغییر می بارکیرنگ پیوند پس از  بیترتنیابه

 .]31[آید امکانی برای راهبری بهتر کاربران به شمار می

، TXTشکل متنی یا  :PDFو  HTMLهای متنی، شکل. 8

HTML  وPDFآیند.های مختلف از سند به شمار می، هر سه قالب 

اشاره به قابلیت تغییر، تعداد  محدودیت تعداد استنادها:. 9

 شوند، دارد.استنادهایی که در یک صفحه جستجو نمایش داده می

اشاره به نمایش تاریخچه جستجوهای  تاریخچه جستجو:. 10

 ، دارد.شدهانجام

های گرافیکی نباید حجم تصاویر و فایل گرافیک:تصاویر و . 11

های گرافیکی، خصوص فرمت . در]31[باشد  تیلوبایک 25بیشتر از 

های گرافیکی وجود دارد، ولی صدها فرمت برای فایل اگرچه

فرمت  .کنندها پشتیبانی میمرورگرهای وب تنها از تعداد کمی از آن

شوند، شامل ط مرورگرهای مرسوم پشتیبانی میهای گرافیکی که توسفایل

های و گرافیک (PNG)، (JPEG)، (GIF)های گرافیکی فرمت

 برداری است.

برای  JPEG و یا از فرمت GIF تواند از فرمتیک طراح پایگاه می

 GIF هایحجم فایل کهییازآنجااکثر مقاصد خود استفاده کند، ولی 

هستند، بنابراین اکثر طراحان  JPEG یهااز حجم فایل ترکوچکمعموالً 

عناصر ها و دیگر ها، باکسزمینه، فریمبرای پس GIF پایگاه از فرمت

element)( بیتی مطلوب  8 که در فرمت کنندگرافیکی استفاده می

ها استفاده ها و نقاشیبرای عکس JPEGاکثر طراحان از فرمت  .هستند

گذار نباشد. با افزایش ثیرأتتصاویر،  تیفیبر کسازی زیاد فشرده کنند کهمی

بیشتر پشتیبانی از این فرمت تصویری، توسط اکثر مرورگرها، 

برای  GIFاین فرمت، جایگزینی برای فرمت  ادیزاحتمالبه

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

قرار خواهد  مورداستفادهچنان برای تولید انیمیشن ، همGIF هرصورتدر

شوند؛ انتخاب جهانی پشتیبانی می طوربه JPEG و GIF گرفت.

گرافیکی )  (elementعناصر ها، توسط طراحان پایگاه در استفاده از آن

 .]32[است ، مشخص مورداستفاده

 Alternate ای ALT : خصوصیتAlt برچسباستفاده از 

Imageکار ، خصوصیتی مهم است که برای متن جایگزین تصویر به 

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

باید برای هر عکسی روی پایگاه استفاده شود،  ALTبرچسب شود. می
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آن  (load) یبارگذار توضیحات عکس به افرادی که با زیرا مشاهده

چه در  ALT برچسبکند. استفاده از مشکل دارند، کمک بزرگی می

از  درآوردنسر های تصویری و چه در خود گرافیک، تنها راه پیوند

وقتی  .ها را ببینندتوانند عکسمطالب سایت توسط افرادی است که نمی

اویر در مرورگرها خاموش باشد و یا وقتی نشانگر موس بر تص نمایشگر

روی تصاویر برده شود، اطالعات شناسه جایگزین تصویر نمایش داده 

 View/ Sourceکه از طریق منوی  htmای از کدهای شود. نمونهمی

 img alt="Our> زیر است: صورتبهگردد مشاهده می

Partnerships" src="/App/images/cc/partnerships-

grey2.png"/> 
توانایی خواندن مطالب  بررنگانتخاب : هاهای ایمن در پایگاهرنگ

های زمینه، کنتراست بیشتری داشته باشند، رگذار است. اگر رنگأثیپایگاه، ت

شوند، مثالً رنگ باعث ایجاد توانایی خواندن و پردازش مطالب پایگاه می

شود. و رنگ سفید باعث اثربخشی بیشتر می سبز باعث پردازش بهتر

ها و مرورگرها با عاملای از سیستمها در طیف گستردهپایگاه کهییازآنجا

شوند و ممکن است افزاری متفاوت دیده میافزاری و سختامکانات نرم

داده شوند. از  تر از رنگ اصلی نمایشرنگ انتخابی سایت، کمی متفاوت

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

ها شوند، به این رنگبه همان صورت نمایش داده می هاملعاستمیس

ها در وب، رنگ شود. بازهگفته می Web Safe Colorاصطالحاً 

Hexadecimal: Hex  تا #000000از FFFFFF#  است. جهت

، اگر در رنگی، یکی از اعداد و یا Web Safeهای شناسایی رنگ

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

و  FCCF00یا  FF66 00. مثالً رنگاست Web Safe هایرنگ

هستند. با استفاده از ابزارهای آنالین  Web Safeهای غیره، جز رنگ

 - http://www.colorschemedesigner.com مانند

http://www.w3schools.com همراه ها را که چرخه رنگ

Hexadecimal: Hex ای Color RGB(Combination Of 

Red, Green and Blue Color Values: RGB) دهند، نشان می

ـان می خاب کنند های مناسبی جهت طراحی پایگاه انتتوانند رنگطراحــ

های ایمن شامل دهنده رنگهای نمایشسایتهایی از وب. نمونه]33[

 موارد زیر هستند:
http://cloford.com/resources/colours/websafe1.htm 
http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp 

 http://www.techbomb.com/websafe 
جهت بررسی گرافیک سایت، شامل موارد زیر  ابزارهای آنالین

 هستند:
 http://loadimpact.com 

http://gtmetrix.com 

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

 

 :Ovidمهم در معیار خدمات ارزیابی  عنصر 6

هایی که جهت دانلود در نظر به فرمت مؤلفهاین  های دانلود:گزینه. 1

و غیره( و یا دانلود  PDF ،WORD ،HTMLفرمت ) اندشدهگرفته

 .کندیمبه شکل چکیده، متن کامل و سایر اشکال اشاره 

حین عبور، هر صفحه، محدودیت  یگذارعالمتذخیره و . 2

گذاری حین عبور و یا هر امکان ذخیره و عالمتمنطقی تعداد استنادها: 

ها یا گذاری مقالهو عالمت صفحه وجود داشته باشد و در ذخیره

گذاری، محدودیت وجود نداشته باشد. مثالً ذخیره در استنادهای نشانه

 Temporary،ثابت صورتبه Permanent به سه شکل Ovidپایگاه 

 شود.انجام می Alert مراجعه به قسمت Auto Alert:ساعته، 24

صفحات وب  :و تصاویر( HTMLفرمت برای حذف چاپ ). 3

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

(A4)  ،ها پرینت بگیرد و از قالب یراحتبهکاربر بتواند  درواقعقرار گیرند

سهولت کار در هنگام استفاده از چاپگر  و سبببا مشکلی مواجه نشود 

ـــی در ابتدا منظور د]25[شود  ای به نام پرینت و ر نظر گرفتن گزینه، ول

ــه می  بایست در سایت وجود داشته باشد.یا شکل پرینت است کـ

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

بندی سایت و بازیابی آن توسط الکترونیکی در رتبه نشانی پست

وجود پیوند پست الکترونیک،  ]30[فراوانی دارد ثیر أتموتورهای جستجو 

ـزارهای ارتباطــی  نیترمهمتر است و از جهت ارتباط سریع و آسان اـب

شود که سبب سهولت ارتباط بین کاربران با بین افراد محسوب می

بایست، محدودیتی در شود. کاربران نیز میسایت میوبوالن ؤمس

 ل نداشته باشند.استنادهای انتخابی جهت ارسال ایمی

 Procite،Endهای سازگار با قابلیت انتقال و دانلود فرمت. 5

Note ،References Manager ،Ref Works و سایر 

شامل  ابزارهای کتابشناختی، محدودیت محتمل در تعداد استنادها:

افزارهای مدیریت کتابشناختی و های سازگار با نرمارسال نتایج به فرمت

                                                               .]24[ نویسی استمنبع

توانایی مشخص کردن نوع سرویس، توانایی  تحویل مدرک،. 6

بایست ها میدرخواست مسدود کردن پیوند در مقابل خدمات تبلیغاتی:

 مستقیم از پایگاه اطالعاتی صورت گیرد )رایگان یا با هزینه(. صورتبه

نباشد  دسترسقابلمتن کامل مدرکی در سیستم  کهیدرصورت بیترتنیابه

و کاربران بخواهند، مدرک را سفارش دهند، پیوند یا پیوندهایی مربوط به 
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ها انتخاب کنند. متن کامل، فراهم باشد و کاربران بتوانند از بین آنه یارا

ست خود را از طریق پست الکترونیک و یا انتخاب گزینه کاربران درخوا

های کننده به شیوهدهند و مدرک بسته به شرایط فراهمخاصی سفارش می

پست، فاکس و غیره، ظرف مدت خاص در اختیار  ازجملهمختلف 

که  Orderبخشی تحت عنوان  Ovid گاهیپا گیرند.کاربران قرار می

 توانند، از طریق آن به این ویژگی با عنوانکاربران می
Order Sources: Daneshyar Document Delivery 

Servises ای به چنین وجود گزینهرا مهیا ساخته است. هم دست یابند

شود، تبلیغات با چه که در آن مشخص می Advertising Policyنام 

ها، لوگوها یا پایگاه گیرند، الزم است، بنابراینمی هدفی در سایت قرار

 پیوندهای تبلیغاتی یا تجاری مطابق با سیاست خاصی را خواهند داشت.

 از: اندعبارت Ovidارزیابی نصر مهم در معیار پیوندهای ع 2

 SFX(SFX: Basic Criteria Is That Theکارکرد . 1

Database Is SFX-Enabled As A Source:)  آیا پیوندها

 ؟اندشدهدادهصحیح به منبع اصلی ارجاع  صورتبه

به عبارتی تمامی  آیا هیچ پیوندی وجود دارد که کار نکند؟. 2

پیوندها، باید به منبع اصلی ارجاع داده شوند و فعال باشند. ابزارهای آنالین 

 ها شامل موارد زیر بودند:جهت بررسی پیوندها و آدرس سایت
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 

 

 از: اندعبارت Ovidارزیابی عنصر مهم در معیار راهنمای  4

اکثر موتورهای جستجو بخشی تحت عنوان  متنی: کمک .1

Search Tips  )نکات جستجو(Search Guide, Helps, 

FAQ(Frequently Asked Questions)  وPower 

Searching خصوص امکانات  ها اطالعات مفصلی، دردارند که در آن

اصول کلی جستجو  و محدود گرهاجستجو، مانند عملگرهای بولین، 

ران با استفاده از این قابلیت میمیه یارا های توانند، از قابلیتشود، کارـب

 .]34[مختلف موتور جستجو مطلع شوند 

تمهیدات مختلف جهت ها: موزش داخل پایگاه. مستندات، آ2

های آموزشی )شامل آموزش به کاربران طراحی شود، مستندات و برنامه

راهنمایی  منظوربهفایل متنی، تصاویر راهنما، فیلم و یا فایل پاورپوینت( 

یطراحهای جستجو، بازیابی و غیره، کاربران با امکانات پایگاه، روش

 .اندشده

بودن  فهمقابلبه معنی واضح و  های خطا:بودن پیام فهمقابل. 3

های خطا، توضیحاتی های خطا برای کاربران است. در مواجهه با پیامپیام

های خطا اشاره (، معانی پیامHelpمثالً قسمت ) ییدرجاپیرامون آن و 

 شود.

 بودن کاربر توافققابلبر یا راهنمایی مناسب کار . آموزش:4

های فنی و خدمات پشتیبانی از طریق پست الکترونیک، تلفن کمک

های متداول در دسترس باشند، کاربران تماس و یا مطرح کردن پرسش

در سیستم حل  شدهینیبشیپبتوانند مشکالت خود را به کمک امکانات 

-کاربران نیز وجود داشته باشد. هم داولمتهای کنند. آرشیوی از پرسش

از طریق پست الکترونیک وجود االت ؤسچنین امکان مطرح کردن 

 .]29[داشته باشد 

 اندعبارت Ovidعنصر مهم در معیار کارایی معیار ارزیابی  پنج

 از:

این مفهوم بدان معناست که ابزار  قابلیت اطمینان یا پایایی:. 1 

دهد. بدین منظور که  یهارادر شرایط یکسان، نتایج یکسانی را  نظرمورد

اجرا شود و تعدادی از نتایج را  تیساوباگر یک استراتژی جستجو در 

نمایش دهد، با تکرار همان استراتژی جستجو، طی چند ماه یا سال بعد و 

نتایج، نمایش داده محدود کردن آن به زمان اولیه جستجو، همان تعداد 

 شود.

توجه به این ویژگی سبب سرعت در  سرعت واگذاری نتایج:. 2

شود. موتورهای مختلف همانند بازیابی اطالعات توسط کاربران پایگاه می

دهنده سرعت ( نمایشhttp://www.alexa.com) alexaموتور 

 8اید پایگاه است. حداکثر زمان برای دسترسی به یک متن در یک پایگاه ب

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

را پیدا کند و ارتباط کاربر با تمامی پیوندهای  تیساوبدرنگ، صفحه 

. ابزارهای آنالین جهت آزمون ]35[میسر گردد خیر أتبدون  شدهفراهم

 هستند:سرعت پایگاه شامل موارد زیر 

 
http://fpt.pingdom.com 
http://gtmetrix.com/ 
http://loadimpact.com 
http://www.webpagetest.org 
http://whichloadsfaster.com/ 
http://www.seomastering.com/site-speed-

checker.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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ها، یعنی سایت روز(:بندی بهنتایج جاری )بر طبق زمان. 3

 روز در دسترس باشند.بندی بهبایست بر طبق زمانمی

باشد  ازکارافتادههر سیستمی ممکن است مدتی  یری:پذدسترس. 4

بایست همیشه در دسترس باشند، ها مینباشد. وب سایت دسترسقابلو 

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

 .باشند و کاربران با مشکلی مواجه نشوند بازیابی و جستجو

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

شود. دسترسی آزمایشی و رایگان برای مدتی واژه انجام میدریافت گذر

شود محدود و دسترسی غیر رایگان با پرداخت حق اشتراک انجام می

در اشتراک پایگاه و اینکه کاربران له أمسبنابراین در این خصوص ؛ ]34[

 استفاده از پایگاه با مشکلی مواجه نشوند، مطرح است.

هایی محدودیت کهیهنگامپاسخ مناسب  :زمانهمکاربرهای . 5

بایست، همیشه ها میوجود دارد. پایگاه زمانهمچون کاربران 

های خاصی به دالیل مختلف، باشند و در روزها و ساعت دسترسقابل

کنندگان و یا روزهای تعطیلی دچار مشکل نشوند. مثل تعداد زیاد استفاده

از  زمانهمدهد که چندین کاربر بتواند به شکل هر سیستم اجازه می

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

تعداد کاربران از  کهیتدرصوراست.  شدهپرداختسوی موسسه به سیستم 

کاربران جهت استفاده از سیستم بیشتر شود، سیستم  شدهفیتعرتعداد 

چنین  Ovidبایست، بازخورد مناسبی داشته باشد. مثالً پایگاه می

اشتراک پایگاه و له أمسبنابراین در این خصوص  دهد.بازخوردی را می

 .کنندگان مطرح استیاد استفادهپیام محدودیت تعداد ز

 

 گیری:نتیجه

، جهت Ovidتوان اذعان کرد که در معیار ارزیابی می درمجموع

لفه ؤم 48ها، فنی و رابط کاربری پایگاهل یمسابررسی قابلیت استفاده، 

معیار اصلی شامل جستجو، نمایش، خدمات، پیوندها،  6فرعی، در قالب 

توان میها لفهؤمچنین برای بررسی برخی هنما و کارایی وجود دارد. همرا

از ابزارهای ارزیابی آنالین استفاده کرد. ظهور ابزارهای ارزیابی آنالین 

ها را متحول ساخته که این امر موجب های ارزیابی پایگاهتمامی جنبه

تغییر طراحی  شوند.میها پایگاه ها در ارزیابیجویی زمان و هزینهصرفه

ــوی ساده به جستجــوی پیشرفته، باعـث  رابط کاربری از جستج

ـابی اقالم مرتبط ری میبازـی رابط کاربری باید پیشرفته،  درواقعگردد، ـت

 .]37,5،36[کارا نیز باشد  حالنیدرعو  فهمقابلولی ساده و 

های مختلف جستجو شامل جستجوی ها نشان داد، قابلیتیافته

پذیری نام نویسندگان، فیلدهایی ، جستجوی عبارتی، انعطافیادواژهیکل

فیلدهای  فرضشیپنگری شده باشند، کیفیت ییجزکه قابل جستجو و 

ـاه شهانتخابی جستجو، کوـت  لهیوسبهسازی، محدودیت سازی و رـی

های ع انتشارات و غیره، آسانی محدود کردن مجموعهفرمت، زبان، نو

 زمانهمقبلی، توانایی اصالح راهکارهای جستجوی قبلی، جستجوی 

های پایگاه اطالعاتی، آرشیوها، ادغام نتایج و حذف نتایج قبلی، گـزینه

ــرور )عمومی(، عملکرد اصطالح ـان مقالهنامه، عملکرد ـم های مرتبط، زـب

ـای طبق با واژهطبیعــی من ن و مجمـوعه،شدهکنترله  ، جستجوی بولـی

جستجوی تاریخچه جستجو، انتخاب فرمان جستجو، انتخاب جستجوی 

 log off تیباقابل خروجساده و تخصصی، جستجوی بصری، سهولت 

 اتوماتیک و دستی هستند.

ی کامل و های مختلف نمایش رکوردهاها باید دارای قابلیتپایگاه

باشد،  شدهنییتعمختصر، تنظیم توسط فیلدهای مختلفی که ارکان آن 

قابلیت پرش به رکورد خاص، قابلیت تغییر نمایش تعداد رکوردهای 

سازی و های ساختارمند، قابلیت مرتبممکن به ازای هر صفحه، چکیده

، میزان ارتباط تعداد استنادها بر اساسبندی نتایج بازیابی شده رتبه

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

، Hoverمقاله و غیره، هدایت در میان صفحات و ساختارها، ویژگی 

و  TXT ،HTMLهای مختلف از سند به شکل متنی یا نمایش قالب

PDFاریخچه ، امکان نمایش تعداد استنادهای انتخابی، قابلیت نمایش ت

، Alt برچسبگرافیک، استفاده از های مناسب تصاویر و جستجو، فرمت

 ها، باشند.سایتهای ایمن در وبطراحی رنگ

های مختلف گزینه چونهای مختلفی سایت باید قابلیتخدمات وب

گذاری رکوردها حین عبور و یا هر صفحه دانلود، امکان ذخیره و عالمت

عملکرد منطقی ایمیل و امکان  ولت چاپ،بدون محدودیت، امکان سه

ارسال استنادهای انتخابی بدون محدودیت، قابلیت انتقال و دانلود با 

های سازگار ابزارهای کتابشناختی بدون محدودیت، خدمات فرمت

 تحویل مدرک و سیاست درج تبلیغات را داشته باشد.

بایست باشد، می یدسترسقابلچنین برای آنکه اطالعات پایگاه هم

پیوندهای مشخصی از صفحات دنبال شوند و بنابراین پیوندهایی که 

دهند و یا از بین ساختار درست نداشته باشند، تعامل با پایگاه را کاهش می

 . ]13[برند می

 هر پیوندی باید فعال و به منبع اصلی ارجاع داده شود.

های کمک متنی، های مختلف فایلراهنما و مستندات شامل قابلیت

تمهیدات مختلف جهت آموزش به کاربران، شامل فایل متنی، تصاویر 

راهنمایی کاربران با امکانات  منظورراهنما، فیلم و یا فایل پاورپوینت به

بودن  فهمقابلهای جستجو، بازیابی و غیره، واضح و پایگاه، روش
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های فنی و خدمات ن، کمکهمراه توضیحات پیرامون آ خطابههای پیام

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

 های متداول است.پرسش

کارایی پایگاه، شامل قابلیت اطمینان یا پایایی، سرعت مناسب 

روز(، به یبندزمانواگذاری نتایج، امکان نمایش نتایج جاری )بر طبق 

هایی چون محدودیت کهیهنگاممناسب پذیری مناسب، پاسخ دسترس

 شود.وجود دارد، می زمانهمکاربران 

هایی از قبیل رابط کاربری، توان اذعان نمود که جنبهمی درمجموع

اهمیت هستند، زیرا ز یحافنی بسیار ل یمساقابلیت استفاده یا کاربردپذیری، 

باعث افزایش  تیدرنهاکه  اربر با سیستم استصفحه رابط، نقطه تماس ک

شود. اگر صفحه رابط کاربری قابلیت استفاده یا کاربردپذیری پایگاه می

خود دست  ازیموردن به اطالعات یآسانبهخوبی طراحی شود، کاربران به

ند خواهند یافت و زمان کمتری برای دستیابی به اطالعات صرف خواه

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

، الزم است به عوامل دیگری نظیر Ovidدر معیار ارزیابی  شدهمطرح

های راهنما و تجربه کاربران از پایگاه اطالعاتی، ارزیابی تخصصی فایل

ری با مرورگرهای های مختلف، سازگاهای آموزشی، جستجو به زبانفیلم

ها و عناصری از قبیل فهرست مختصر از منابع و مختلف، هزینه پایگاه

ها، توجه به انسجام و یکدستی و ارتباط منطقی محتوای موجود در پایگاه

-هم وآرایی ، صفحهیافرا رسانههای میان اطالعات، استفاده از تکنیک

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

هایی مثل امنیت، حفظ شناختی، ویژگیها، توجه به اصل زیباییبرچسب

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

 داشت.

 بامطالعه سهیمقاقابلهای اخیر پژوهش مشابهی که در سال ازآنجاکه

است، لذا پژوهشگران با محدودیت مطالعات در  نشدهانجامر باشد، حاض

ل یمساخصوص عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و 

 حاضر مواجه بودند. بامطالعهمقایسه  منظوربهها فنی پایگاه

ها قرار ختیار طراحان پایگاهدر ا موردنظرگردد معیارهای پیشنهاد می

مربوط به افزایش ل یمساها، های مختلف پایگاهگیرند تا در طراحی بخش

شود.  نظر گرفتهها در ها جهت اصالح نقاط ضعف پایگاهکارایی پایگاه

ه، در ارزیابی قابلیت استفاد شدهیمعرفهای لفهؤم بر اساسچنین هم

ها توصیه دهندگان پایگاهفنی و رابط کاربری به طراحان و توسعهل یمسا

ـاهمی ها و ارتقای سطح قابلیت شود، در جهت بهبود وضعیت پایگـ

های لفهؤمی یجز صورتبهفنی، ل یمساها، رابط کاربری، استفاده پایگاه

و، نمایش، خدمات، پیوندها، راهنما، مربوط به رعایت معیارهای جستج

در  موردنظرهای لفهؤمها را در نظر بگیرند و در رعایت کارایی پایگاه

ها، مطابق با اصول و استانداردها، دقت و توجه ایجاد و طراحی پایگاه

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

افزایش  یامالحظهقابل طوربهیابند و میزان دسترسی به اطالعات دست 

 یابد.

 تشکر و قدردانی:

نامه در مقطع کارشناسی ارشد در این مقاله حاصل بخشی از پایان

که با حمایت دانشگاه علوم  ( بود3/280/ک/50با کد ) 1393سال 

آقای دلسوزانه  یهاییراهنما ازدر پایان است.  شدهانجامپزشکی تهران 

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

 یهخانم رق ی،سرکار خانم هما طالچآقای حمیدرضا جمالی مهمومی، 

 .کنمیم یتشکر و قدردان ی و خانم زهرا فتحی فراسکروچ
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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 sub-

components, 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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