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  چكيده
سيستم به منظور كمك در ايجاد و طراحي  پارچه يكجوي و هاي جست هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي ساختاري سيستم :هدف
  . پارچه ملي است جوي يكو جست

ي مورد جامعه آمار. تحليلي، از نظر نوع كاربردي، و به روش ارزيابانه انجام شده است –پژوهش حاضر پيمايشي : پژوهش روش
جوي و گيري در دسترس دو سيستم جست پارچه است كه بر اساس روش نمونه جوي يكو هاي جست بررسي در اين پژوهش سيستم

اطالعات از طريق مشاهده مستقيم و مصاحبه سازمان يافته با مديران . ابسكو و سامون ديسكاوري سرويس انتخاب شدند هپارچ يك
و بر اساس سياهه وارسي محقق ساخته كه شامل معيارهاي الزم براي ارزيابي است،  پارچه يكجوي و كارگزاران آن دو سيستم جست

اساس معيارهاي مطرح شده  بدين صورت كه بر. هاي آمار توصيفي استفاده شد ت از روشبراي تجزيه و تحليل اطالعا. گردآوري شد
اين ارزيابي با . هاي كلي سياهه وارسي، در صورت دارا بودن آن معيار عدد يك و در صورت نداشتن عدد صفر لحاظ گرديد در مقوله

مل كاربر، معتبرسازي، سفارشي سازي رابط، طراحي رابط، جو، قابليت نمايش، بازيابي، تعاو مقوله كارآمدي جست 9لفه در مؤ 144
  . حمايت فروشنده انجام شده است ارتباطي و هاي پروتكلها و استاندارد

ابسكو و سامون ديسكاوري سرويس به  پارچه يكي وجو جستهاي پژوهش نشان داد كه ميزان مطابقت دو سيستم  يافته :يافته ها
ابسكو ديسكاوري سرويس بيشترين مطابقت را با  پارچه يكي وجو جستبر اين اساس، سيستم  .باشدمي% 94/81و % 05/93ترتيب 

  . معيارهاي ساختاري دارد
دو  ابسكو و سامون گوياي آن است كه ساختار هر پارچه يكي وجو جستنتايج حاصل از ارزيابي ساختار دو سيستم  :نتيجه گيري

ابسكو مطابقت بيشتري با معيارهاي سياهه  پارچه يكي وجو جستولي سيستم  .در حد مطلوبي است پارچه يكي وجو جستسيستم 
  .است پارچه يكي وجو جستنتايج نهايي پژوهش نشانگر مدل ساختاري پيشنهادي يك سيستم  .وارسي دارد

 .، ابسكو ديسكاوري، سامون ديسكاوري، شاخص خدمات ديسكاوريپارچه يكي وجو جستسيستم  :كليديهاي واژه

  

 نامه دانش شناسيفصل
     )اطالعات فناوري و رساني اطالع و كتابداري علوم(

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 
  72الي  55، از صفحه 1393، زمستان 27سال هفتم، شماره 
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  دمه مق

اي همراه با تحوالت و  رشد سريع منابع اطالعاتي شبكه
هاي ارائه اطالعات، ارزيابي مجدد ابزارها و  ها در روش نوآوري

. سازد فنون مورد استفاده براي مديريت اطالعات را ضروري مي
اي و ارتباطات از راه  هاي رايانه از سوي ديگر كاربرد فناوري

يابي اطالعات لزوم ايجاد هاي ذخيره و باز دور در نظام
پارچه را دوصد چندان نموده است، در نتيجه  هاي يك نظام

ثر اطالعات مؤو بازيابي  وجو جستهاي  آشنايي با روش
  . ضرورتي اجتناب ناپذير است

ظهور مقادير عظيمي از اطالعات بر روي شبكه، بعد 
جديدي را در تحقيقات مربوط به بازيابي اطالعات ايجاد كرده 

رساني همواره در حال  كتابداران و متخصصان اطالع. تاس
 وجو جستها و راهبردهايي براي تسهيل  ي روشوجو جست

در واقع در هنگام بازيابي، كاربر . اند هاي مختلف بوده در حوزه
با  وجو جستفهمد اينكه چطور اصطالحات ه نبايد بداند يا ب

ي مختلف به ها هايي كه از طريق نظام يكديگر و يا با واژگان
از سوي ديگر، براي . شوند خدمت گرفته شده است، منطبق مي
هاي  به پايگاه وجو جستاينكه كاربر مجبور نباشد براي 

اي از منابع به طور  مختلف به طور جداگانه يا به مجموعه
ي وجو جستمستقل مراجعه نمايد، پژوهشگران فرايند 

موجب آن كاربر  اي را بيان نمودند، كه به پارچه يك مرحله يك
ي خود را وارد نموده و در وجو جستبار، عبارت  تنها با يك

پارچه از منابع متنوع و ناهمگن دست  پايان به يك نتايج يك
  ). 1389اسدي، (يابد  مي

ي چند وجو جستپارچه به منظور  ي يكوجو جستنظام 
پايگاه، بدون توجه به مكان و ساختار آنها و تنها با يك بار 

ترين  بندي شده را به مرتبط اند، كه نتايج دسته جاد شدهپرسش اي
اين فناوري پيچيده ). 2010دريك،(دهند  شكل نمايش مي

ترين دغدغه ذهني كتابداران و نياز  پاسخي است به اساسي
محققين يعني عدم استفاده از تمامي منابع خريداري شده به 

نيز عدم هاي متنوع ناشرين مختلف و  دليل عرضه آنها در محيط
  .ها آشنايي اكثر محققين با اين محيط

پارچه، كاربران  يك وجو جستهاي  با استفاده از سيستم 

ترين روش را تنها با وارد كردن  ترين و آسان توانند سريع مي
ها و  روي تمامي پايگاه خواه خود بر كليد واژه يا عبارت دل

يي در جو منابع الكترونيكي انجام دهند، اين عمل باعث صرفه
گردد كه هم اكنون مجبورند براي يافتن  وقت محققين مي

در  وجو جستها انرژي صرف  مقاالت مورد نظر خود ساعت
ي متنوع مربوط به ناشرين وجو جستها و موتورهاي  فرم پلت

زمان بر روي  ي هموجو جستبنابراين، امكان . مختلف نمايند
در  تمامي يا بخشي از منابع الكترونيكي قابل دسترس

ع علمي اي و منابهاي اطالعاتي منطقه پايگاه/ سازمان/دانشگاه
به همراه منابع ) وب آشكار(رايگان در محيط اينترنت 

، امكان ديدن )وب پنهان يا عميق(الكترونيكي خريداري شده 
در يك محيط يكسان به ترتيب اهميت  وجو جستنتايج 

ليه آنها ها جهت ارزيابي و انتخاب او پيشينهنمايش خالصه 
هاي مختلف، باال بردن سرعت  فرم بدون مراجعه به پلت

با پايين آوردن قابل توجه مدت زمان انجام  وجو جست
در منابع مختلف از جمله موضوعات با اهميت و  وجو جست

كتابخانه (پارچه هستند  يك وجو جستهاي  قابل توجه سيستم
  ).1387ديجيتال، 
پارچه را  جوي يكو ساختار يك نوع سيستم جست 1شكل 
ها را از كاربران  پرسش) رابط(دهد كه بخش مركزي  نشان مي

كند، كه به  هايي ارسال مي دريافت كرده و آنها را به مجموعه
هاي  مجموعه. هاي مرتبط به آن هستند نظر حاوي پاسخ

آنهايي هستند كه براي پرسش  1 مشخص شده در شكل
دهي به  براي مسير. اند درخواست شده انتخاب شده

سري اطالعات ضروري را  بايد يك 1هاي مناسب، رابط مجموعه
توان  مي). فراداده( هاي موجود داشته باشد در مورد مجموعه

شان  ها بستگي به ميزان مشاركت گفت كه جامعيت اين مجموعه
در يك محيط : پارچه دارد وجوي يك در محيط جست
ات خود به ها، رابط را از محتواي اطالع مشاركتي، مجموعه

وسيله فراهم نمودن اطالعاتي از قبيل آمار واژگان آگاه 
 هاي اين اطالعات اغلب بين يك دسته از پروتكل. سازند مي

شوند و  مشترك مانند استارتز مبادله مي) هايمقاوله نامه(
                                                 
1 Broker 
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                     57                                                                                                                                  1393، زمستان 27م، شماره هفتسال ران شمال، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ته

اطالعاتي در  –ها  توانند حاوي آمار  واژگان و ديگر ابرداده مي
هاي ديگر باشد؛ مانند اندازه  مورد استفاده آسان از داده

ها هيچ  هاي غير مشاركتي مجموعه در محيط. ها مجموعه
فني كه . دهند ها نمي اطالعاتي درباره محتوايشان به رابط

هاي  توان براي به دست آوردن اطالعات درباره مجموعه مي
وجوي  موجود در چنين محيطي استفاده شود ارسال يك پرس

آوري  اطالعات جمع. ر مجموعه استبه ه) نمونه(سازي  مشابه

وجوهايي ارائه  شده كه يك مجموعه در پاسخ به چنين پرس
اين مجموعه . انجامد دهد به ايجاد يك مجموعه بازنمايي مي مي

ها  بندي مجموعه وجوي كاربران و رتبه بازنمايي به ارزيابي پرس
ها  ها را از رابط هاي انتخابي پرسش مجموعه. كند كمك مي

در مرحله . كنند هاي خود ارزيابي مي ت كرده و با شاخصدرياف
هاي انتخابي را  نهايي رابط نتايج بازيابي شده از مجموعه

  . دهد بندي كرده و به كاربر ارائه مي رتبه
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ( 2011شكوهي،  )  
پارچه خاص ي يكوجو جستيك سيستم  ساختار. 1شكل  

  
پارچه سه  ي يكوجو ستجهاي  بنابراين، الزم است سيستم

ها را نمايش  چگونه مجموعه: موضوع اصلي را در نظر بگيرند
هاي مناسب  ؛ چگونه مجموعه)ها چگونگي ارائه مجموعه(دهند 
چگونگي انتخاب مجموعه (را انتخاب كنند  وجو جستبراي 

و چگونه نتايج به دست آمده از  ؛)وجو مناسب براي پرس
نگي ادغام نتايج بازيابي شده از چگو(ها را ادغام كنند  مجموعه
ها به طور خاصي هر پرسشي را با  رابط). ها مجموعه

اي  از هر مجموعه است  هاي بازيابي كه داراي خالصه سيستم
كنند و بر طبق آن مجموعه مناسب را برآورد  مقايسه مي

اي از  نامه تواند داراي واژه هر سيستم بازيابي مي. كنند مي
ها  نامه براي رابط اگر اين واژه. با آن باشد هاي متناظر مجموعه

. ها مشاركتي باشند ني اگر مجموعهيع –تعريف شده باشد 
تواند براي انتخاب  بنابراين اطالعات دقيق و كاملي مي

گرچه در يك محيط غيرمشاركتي . ها استفاده شود مجموعه
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سازي دارند تا  ها نياز به مشابه مانند وب پنهان مجموعه
مشخص كردن (ي از آنچه در متن است مشخص شود ا خالصه

سازي  اين فن بر اساس مشابه). ها پوشش موضوعي مجموعه
. ها شناخته شده است ها و يا كاوش پرسش مبتني بر پرسش

ها گردآوري شدند، رابط دانش كافي  وقتي خالصه مجموعه
ي وجو جستمعموالً . براي انتخاب مجموعه مناسب را دارد

ا براي يك پرسش در زمان محدود و با ه تمام مجموعه
بنابراين رابط  .پذير نيست هاي پهناي باند امكان محدوديت

هايي را كه داراي بيشترين احتمال بازيابي  تعدادي از مجموعه
 .كنند انتخاب ميهايشان هستند،  براساس خالصه ،رتبطاسناد م

پارچه  ي يكوجو جستادغام نتايج، مرحله نهايي از بخش 
هاي مختلف قبل از ارائه  نتايج به دست آمده از مجموعه. است

از . شود بندي مي آوري و دسته بط جمعبه كاربر به وسيله را
ها داراي تعداد  آنجايي كه مدارك بازيابي شده از مجموعه

بندي متفاوت هستند  هاي رتبه واژگان متفاوت و ويژگي
نون هدف اصلي ف. بندي آنها با هم قابل مقايسه است دسته

سازي آنها  هاي مشابه و مرتب بندي ادغام نتايج، محاسبه رتبه
اند  هاي  مختلف بازيابي شده براي اسنادي است كه از مجموعه

 .)1،2011شكوهي(

هاي  به سال پارچه يكي وجو جستتحقيقات در مورد 
از آن زمان به بعد، پيشرفت اساسي در  .گرددباز مي 1980

 پارچه يكي وجو جستي از بسياري از مشكالت مختلف ناش
فيت مبني بر اينكه  با نظر شركت وب 1998در سال  .ايجاد شد
هاي اطالعاتي را  ها اجازه بدهد بخشي يا كل پايگاه به كتابخانه
 وجو جستزمان از طريق رابط كاربري رايج ساده  به طور هم

از . كنند، شروع شد و سپس اين نظر به يك محصول تبديل شد
نفجار اطالعات موجود پيوسته و موتورهاي آن زمان با ا

ي پرطرفدار مانند گوگل و ياهو نياز به يك سيستم وجو جست
روند افزايشي پيدا كرد  مند، نظام پارچه يكي وجو جست

  ).2006، 2پيسيچ(
عاتي نامتجانس به سوي هاي اطالهمواره، حركت از سامانه

                                                 
1 Shokouhi 
2 Pesch 

ي يكي از محورهاي اصل پارچه يكهاي اطالعاتي  سامانه
هاي اطالعاتي و  پارچه سازي سامانه يكها در زمينه  پژوهش

ها بوده  پارچه در اين سامانه يكي وجو جستايجاد قابليت 
مبادله اطالعات، ميان كنش پذيري،  كه با عناويني نظير است
  ). 1391عليپور حافظي، (اند سازي و غيره مطرح شده پارچه يك

 به مراكز آموزشي وهاي انجام شده از طريق مراجعه  بررسي
ايران و  وري اطالعاتپژوهشگاه علوم و فناپژوهشي، 

دهد كه مقاالت و  هاي اطالعاتي اينترنتي نشان مي پايگاه
هاي  پارچه سازي سامانه يكهاي چندي در رابطه  با  پژوهش

هاي ديجيتالي در داخل و خارج از كشور  اطالعاتي كتابخانه
پايان نامه دكتراي : بارتند ازبرخي از آنها عانجام شده است كه 

ي نحوه مبادله بررس"تحت عنوان ) 1388(عليپور حافظي 
هاي ديجيتالي در  هاي اطالعاتي كتابخانه اطالعات در سامانه

با ) 1391(حافظي  عليپور؛ "ايران و ارائه الگوي پيشنهادي
هاي  سازي سامانه پارچه يكبررسي هزينه سازگاري  "عنوان 

 ،)2010( 3دريك؛ "هاي ديجيتالي در ايران نهاطالعاتي كتابخا
وجويي ساده يا  پرس: پارچه ي يكوجو جست"تحت عنوان 

ي وجو جست" عنوان با) 2006(  4رندال ؛ "اي واهي انديشه
 5بويد؛ "كامل ساختن مدلي: امتحان كاربردي پارچه و يك

 پارچه ي يكوجو جست"با عنوان ) 2006( 6پيسچ ؛)2006(
مديريت اجراي ابزار " با عنوان) 2008( 7جوينت؛ "نوظهور
 8اكسو؛ "پارچه در كتابخانه دانشگاهي ي يكوجو جست

: پارچه ي يكوجو جستاجراي سيستم  " با عنوان) 2009(
 " با عنوان) 2009(گ 9آرمستران؛ "پيامدهاي دستيابي به منابع
پارچه در مقابل  ي يكوجو جستآگاهي دانشجويان از 

 "با عنوان ) 2008( 10محمد ؛" تكپايگاه داده  وجو جست
دسترسي به منابع  حليل رفتار محققان مصري در هنگامت

و  "پارچه يكي وجو جستالكترونيكي از طريق ابزارهاي 
                                                 
3 Drake 
4 Randall 
5 Boyd 
6 Pesch 
7 Joint 
8 Xu 
9 Armstrong 
10 Mohamad 
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: وجو جستبهبود ورزيدگي " با عنوان) 2010( 1كسل
   ."پارچه و مدخل كتابخانه ي يكوجو جست

نجام اي هاي پژوهشدر ارتباط با دو سيستم ابسكو و سامون، 
گروهي از  .شده است كه به مواردي از آنها اشاره مي شود

كه مجهز به ) 2009( 2كاركنان كتابخانه دانشگاه دارتموث
نفر  36خدمات سامون ديسكاوري بودند پژوهشي را بر روي 

از كاربران اين كتابخانه هنگام استفاده از اين خدمات انجام 
د كه كار كردن با سامون دهندگان اظهار داشتن اكثر پاسخ. دادند

در آن موارد  وجو جستتوانند با  سريع و ساده است و مي
چنين آنها اذعان داشتند كه  هم. مرتبط با موضوعاتشان را بيابند
ي موجود ديگر براي وجو جستسامون از بسياري از ابزارهاي 

  . كنند آنها مهم است و آن را به ديگران نيز توصيه مي
براي بررسي كاربردپذيري و قابليت ) 2012( 3كانديت فاگان

قابليت استفاده از خدمات ديسكاوري ابسكو، پژوهشي را در 
ت علمي اعضاي هيأنفر از دانشجويان و دو نفر از  8بين 

هاي  افزاري، فعاليت نرم. انجام دادند 4دانشگاه ماديسون
كنندگان از  شركت. كرد كنندگان در پژوهش را ثبت مي شركت

توانستند به نتايج  ي بودند و به خوبي ميابسكو ديسكاوري راض
ايجاد تغييراتي در رابطه كاربر . مورد نياز خود دست يابند

 ادهايسازي آن از پيشنه ابسكو و ابزارهاي سفارشي
 5آشر، دوك و ويلسون. كنندگان در پژوهش بودند شركت

به روش پژوهش آميخته از طريق مصاحبه و ثبت كار ) 2012(
يسه خدمات ابسكو ديسكاوري، سامون و دانشجويان به مقا

هاي آنها نشان داد، ابزارهاي  يافته. گوگل اسكوالر پرداختند
 وجو جستهاي  ابسكو ديسكاوري نسبت به ديگر سيستم

توان  ، ميهاي انجام شده با توجه به بررسي .عملكرد بهتري دارد
اي كه  پارچه يكي وجو جستگفت كه در داخل كشور سيستم 

داخلي ( اطالعات پارچه يكبه شكل  ر آن واحد وتواند ده ب
كاربر را در كمترين زمان ممكن  مورد نياز) وخارجي

                                                 
1 Caswell 
2 Dartmouth 
3 Condit Fagan 
4 Madison 
5 Asher, Duke& Wilson 

هاي برق آسا  بنابراين پيشرفت. ردنمايد، وجود ندا وجو جست
ضرورت داشتن يك  ،در زمينه دسترسي به اطالعات مورد نياز

سازد  مند را ملزم مي كامالً نظام پارچه يكي وجو جستسيستم 
سيستم  از آنجا كه در چند سال اخير و هم اكنون نيز از دوو 

هاي برتر  نمونه( ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جست
بر آن شديم كه اين دو . شودمي   در كشور استفاده ) خارجي

ده، تا با ارزيابي ساختاري نمونه را مالك كار خود قرار دا
و  ها به بررسي ويژگي پارچه يكي وجو جستهاي  سيستم

خصوصيات آنها و مقايسه ميان آنها پرداخته و در نهايت يك 
را به عنوان طرحي  پارچه يكي وجو جستالگوي ملي سيستم 

در حال حاضر نيز بسياري از مردم نظام . پيشنهادي ارائه نماييم
خواهند كه تمام ي جامع و با استفاده آسان را ميوجو جست

 .بار پرسش پيدا كننداطالعات مورد نياز خود را تنها با يك 

آن است تا با ارزيابي ساختاري بنابراين، پژوهش حاضر بر 
ضمن مقايسه به بررسي  پارچه، ي يكوجو جستهاي  سيستم

هاي آنها پرداخته و در صورت امكان  مشكالت و نارسايي
. را پيشنهاد نمايد پارچه يكي وجو جستالگوي ملي سيستم 

  :االت زير استؤگويي به س اضافه بر اين، تحقيق در صدد پاسخ
 پارچه از نظر ساختاري ي يكوجو جستهاي  سيستم .1

، نمايش، بازيابي، تعامل كاربر، وجو جستكارآمدي (
راحي رابط، معتبرسازي، سفارشي سازي رابط، ط

) هاي ارتباطي و حمايت فروشنده استانداردها و پروتكل
  هايي هستند؟ داراي چه ويژگي

ابسكو  پارچه يكي جوو جستيك ازسيستم هاي  هر .2
وسامون چه ميزان با معيارهاي ارزيابي ساختار مطابقت 

  دارند؟
 پارچه يكي وجو جستآيا امكان ارائه الگوي سيستم  .3

  ملي وجود دارد؟
  

  پژوهشروش 
 –روش پژوهش پيمايشي . پژوهش حاضر كاربردي است

جامعه آماري . تتحليلي و به روش ارزيابانه انجام شده اس
پارچه است كه بر  ي يكوجو جستهاي  سيستمپژوهش شامل 
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ي وجو جستگيري در دسترس دو سيستم  اساس روش نمونه
. سامون و ابسكو ديسكاوري سرويس انتخاب شدند پارچه يك

هاي مصاحبه، مطالعه  گردآوري اطالعات با استفاده از روش
آوري ابزار گرد. اسناد، و مشاهده مستقيم صورت گرفت

اي است كه معيارهاي الزم  ساخته قاطالعات چك ليست محق
در تهيه سياهه وارسي در بخش . براي ارزيابي را داراست

المللي در زمينه  هاي بين استناد به فعاليت ساختار، استفاده و
پارچه،  ي يكوجو جستهاي  استانداردسازي سيستم

در منابع مختلف و در  وجو جستبا . گشا باشد توانست راه مي
مشخص شد كه ) ايزو(لمللي استاندارد ا سسه بينسايت مؤ

گونه سياهه استاندارد و قابل پيشنهادي جهت ارزيابي  هيچ
پارچه وجود ندارد؛ بنابراين  ي يكوجو جستهاي  سيستم

بدين . تالش شد سياهه وارسي، توسط پژوهشگر تهيه شود
، وجو جستهاي  منظور منابع موجود در حوزه ارزيابي سيستم

ر كلي منابع اينترنتي مورد بررسي قرار ها و به طو سايت وب
خواني بيشتري با مقتضيات  گرفت و سعي شد تا مواردي كه هم

پژوهش داشت، انتخاب شود و بر مبناي آن سياهه جديدي 
در تهيه اين سياهه وارسي، معيارهاي مطرح شده . تنظيم گردد
هاي وارسي متعدد مورد توجه قرار گرفت، كه از آن  در سياهه

بيش از ساير متون ، )2004(هاي ارزيابي دانيل دورنر عيارميان م
پس از آماده شدن  .اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتدر 

نفر از متخصصان  4چك ليست، براي تعيين روايي در اختيار 
قرار داده شد و پس از اعمال اصالحات الزم، مورد استفاده 

هاي آمار  شتجزيه و تحليل اطالعات از رو براي .قرار گرفت
بدين صورت كه براساس . توصيفي استفاده شده است

هاي كلي سياهه وارسي، در  معيارهاي مطرح شده در مقوله
صورت دارا بودن آن معيار عدد يك و در صورت نداشتن آن 

 .و از شيوه وزن دهي استفاده نشد معيار عدد صفر لحاظ گرديد
بود و بر  اي خواهد لذا مبناي روش تجزيه و تحليل مقايسه

پارچه در هر  ي يكوجو جستاساس امتيازاتي كه هر سيستم 
براي . مقوله كسب نمايد كار تجزيه و تحليل انجام خواهد شد

 . استفاده شد اكسلافزار  انجام اين كار از نرم

  
  هاي پژوهش  يافته

هاي شناسايي شده، ساختار دو سيستم  بر اساس مؤلفه
ن مورد تجزيه و تحليل ابسكو و سامو پارچه يكي وجو جست

اساس  هاي پژوهش بر تجزيه و تحليل داده. قرار گرفت
  :سؤاالت پژوهش به شرح زير است

پارچه از  ي يكوجو جستهاي  سيستم: ل پژوهشال اوؤس
 هايي هستند؟ نظر ساختاري داراي چه ويژگي

  وجو جستكارآمدي . الف 

  
  ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جستهاي درسيستم وجو جستكارآمدي  .1جدول

 شماره معيار
 پارچه يكي وجو جستهاي سيستم

 معيار
 سامون ابسكو

 1 1 ي مقدماتيوجو جست 1

 1 1  ي پيشرفتهوجو جست 2

 0 1 انتخاب پايگاه اطالعاتي 3

 AND,OR,NOT 1 1امكان استفاده از عملگرهاي بولي  4

 1 1  ي عبارتيوجو جستامكان  5

 1 1 بيي تركيوجو جستامكان  6

 Truncation( 1 1() سازي ريشه(سازي  امكان استفاده از عملگرهاي كوتاه 7

 1 1  يابي نزديك )proximity(از طريق عملگر  وجو جستقاليت  8

 1 1  قابليت گسترش كلمه 9
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 1 1 قابليت جمع خودكار 10

 1 1 )كوچك تشخيص حروف بزرگ و( نسبت به حروف جو و  جستقابليت حساسيت رابط  11

 0 1 ي اوليهوجو جستي جديد با استفاده از وجو جستانجام  more link thisويژگي  12

 1 1 عنوان 13

 1 1 نويسنده 14

 ISSN,ISBN( 1 1(شماره  15

 1 1 صفحه 16

 1 1 جلد 17

 1 1 موضوع 18

 1 1 محل انتشار 19

 1 1 ناشر 20

 1 1 سال انتشار 21

22 DOI 1 1 

23 PMID 1 1 

 0 1  ارائه فهرست الفبايي مدارك 24

 0 1 ارائه فهرست موضوعي 25

 1 1 ها و پيشنهاد واژه مناسب امكان اصالح خودكار واژه 26

 1 1 اي مشخص با گزينه وجو جستامكان اصالح و پيشنهاد راهبرد  27

 1 1 وجو جستامكان ذخيره راهبرد  28

 1 1 هاي انجام شدهوجو جستامكان ذخيره تاريخچه  29

 1 1 در نتايج وجو جستامكان اصالح  30

 0 0 )فارسي التين و(ي همزمان منابع داخلي وخارجي وجو جستامكان  31

 1 1 ... بع مختلف اعم از كتاب، مقاله وي همزمان مناوجو جستامكان  32

 1 1 وجو جستوجود راهنماي مناسب به صورت راهنماي فوري يا زيرنويس براي استراتژي  33

چكيده، خالصه، : هاي بدون شاخص مانند در فيلدهاي نمايه نشده يا در فايل وجو جستقابليت   34
 ها و غيره يادداشت

1 0 

 1 1 )متن آزاد(ي زبان طبيعي وجو جستامكان  35

 1 1 ي زبان كنترل شدهوجو جستامكان  36

 اصطالحنامه 37

 0 25/0 امكان دسترسي به اصطالحنامه

 0 25/0 )درختي(الحنامه به صورت سلسله مراتبي امكان مرور اصط

 0 25/0 به طور مستقيم از اصطالحنامهوجو جستامكان انتخاب عبارات 

 0 25/0 به اصطالحنامه وجو جستامكان تبديل خودكار واژه مورد 

 1 1 ي واحد به چند ين پايگاه داده با استفاده از پروتكل ارتباطيوجو جستارسال همزمان يك  38

 1 1 هاي ارتباطي ي واحدبه چندين پايگاه داده بااستفاده از انواع پروتكلوجو جستارسال همزمان يك  39

 1 1 ها از طريق فيلد خاص ي واحد به تمامي  پايگاه دادهوجو جستارسال همزمان يك  40
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 1 1 هاي اطالعاتي متفاوت قابليت تكرارناپذيري نتايج بازيابي شده از پايگاه 41

 1 1 از طريق فيلدي خاص به ترتيب صعودي يا نزولي وجو جستسازي نتايج حاصل از  امكان مرتب 42

 1 1 وجو جستامكان ذخيره يا دانلود نتايج حاصل از  43

 1 1 وجو جستامكان چاپ نتايج حاصل از  44

 1 1 از طريق پست الكترونيكي وجو جستامكان ارسال نتايج حاصل از  45

 جمع كل
 38 44 ازامتي

 44/84 77/97 درصد

  
از  وجو جستدر مقوله دهد كه نشان مي 1هاي جدول داده
     44 ابسكو  پارچه يك  يوجو جست  امتياز، سيستم 45 مجموع

  

  
سامون  پارچه يكي وجو جستو سيستم ) درصد 77/97(امتياز 

  .را كسب كرد) درصد 44/84(امتياز  38
  وجو جستنمايش . ب

  
  ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جستهاي  سيستم در وجو جستله نمايش مقو .2جدول

 شماره معيار
 پارچه يكي وجو جستسيستم هاي 

 معيار
 سامون ابسكو

 HTML)( 1 1گذاري فرامتن  زبان نشانه 1

 Pdf)(  1 1مدرك قابل حمل  2

 0 1 تصوير 3

  ها قابليت پيش فرض نمايش پيشينه
 1 1 ربط 4

 0 1 نويسنده 5

 1 1 تاريخ انتشار 6

 0 1 عنوان 7

  اطالعات ارائه شده براي هر مدرك بازيابي شده
 1 1 عنوان 8

 1 1 نويسنده 9

 1 1 صفحه 10

 1 1 كليدواژه 11

 1 1 چكيده 12

 0 1 حجم مدرك 13

 1 1 تعداد استناد به مدارك 14

 1 1 مدارك مرتبط 15

  :وجو جستهاي نمايش نتايج ويژگي
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 0 0 امكان نمايش ركوردها به صورت تك تك 16

 1 1 امكان نمايش چند ركورد به صورت همزمان 17

 1 1 برروي چاپگر ي روي صفحه تصوير ووجو جستچاپ نتايج حاصل از  نمايش و 18

 1 1 در فايل وجو جستامكان ذخيره نتايج حاصل از  19

 1 1 وجو جستباال يا پايين صفحه نمايش براي هر اعالم تعداد مدارك بازيابي شده به تفكيك در  20

 0 1 شده وجو جستهاي  قابليت نمايش برجسته واژه 21

 1 1 در صفحه نمايش وجو جستقابليت ارائه خودكار راهبرد  22

 0 1 در صفحه نمايش وجو جستقابليت نمايش خودكار تاريخچه  23

  )راهنماها( چگونگي نمايش امكانات كمكي
 1 1 ود قسمتي براي نمايش امكانات راهنمايي وكمك به كاربر در صفحه نمايشوج 24

25 
از طريق ) دار نمايش كوتاه، متوسط، كامل و يا برچسب(امكان اعالن انتخاب نوع نمايش اطالعات 

 امكانات كمك و راهنما به كاربر
1 1 

 1 1 به كاربرهايي از امكانات كمكي وراهنمايي  امكان نمايش فهرست يا نمايه 26

 1 1 امكان نمايش چگونگي رفتن از يك صفحه نمايش به صفحات بعدي و بالعكس به كاربر 27

 1 1 بر باالي صفحه نمايش كامل پيشينه وجو جستامكان نمايش عبارت  28

 1 1 )تنظيم امكانات نمايش ورنگ(امكان كاربرپسند نمودن اطالعات  29

 جمع كل
 22 28 امتياز

 86/75 55/96 درصد

  
در مقوله نمايش از دهد كه نشان مي 2هاي جدول داده

امتياز   28امتياز، ابسكو ديسكاوري سرويس  29مجموع 
امتياز  22و سامون ديسكاوري سرويس ) درصد 55/96(

  .را كسب كرد) درصد  86/75(
  بازيابي. ج

  
مونابسكو وسا پارچه يكي وجو جستهاي مقوله بازيابي درسيستم .3جدول  

  شماره معيار
 پارچه يكي وجو جستسيستم هاي 

 معيار
 سامون ابسكو

 1 1 حركت به صفحه بعد 1

 1 1 حركت به صفحه قبل 2

 1 1 حركت به صفحه دلخواه 3

 1 1 وجو جستقابليت تغييردر تعداد نتايج  4

 1 1 وجو جستگذاري نتايج  قابليت نشانه 5

 1 1 وجو جستقابليت چاپ نتايج  6

 1 1 وجو جستسازي نتايج  بليت ذخيرهقا 7

 1 1 قابليت ارسال نتايج از طريق پست الكترونيكي 8
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 1 1 قابليت دسترسي به تعداد منابع و مĤخذ متن بازيابي شده از طريق فرا پيوند 9

 1 1 دردسترس بودن محل پيوند به متن كامل 10

 1 1 ارتباط زيادي با موضوع موردنظر دارد؟ وجو جستآيا نتايج  11

 1 1 تواند نتايج را تا جايي كه بخواهد محدود كند؟ آيا كاربر مي 12

 0 1 وجود دارد؟....  TEXT, HTML, PDFهاي مختلف سند ازقبيل  امكان انتخاب قالب 13

 جمع كل
 12 13 امتياز

 30/92  100 درصد

  
كه در مقوله بازيابي از دهد نشان مي  3هاي جدول داده

 پارچه يكي وجو جستامتياز اين بخش سيستم  13مجموع 
را به خود ) درصد100(امتياز  13ابسكو ديسكاوري سرويس 

 12سامون  پارچه يكي وجو جستاختصاص داد و سيستم 
  .را كسب كرد) درصد 30/92(امتياز 
  كاربرپسندي. د

  
  ابسكو وسامون پارچه يكي وجو تجسهاي سيستم مقوله كاربر پسندي در .4جدول

 شماره معيار
 پارچه يكي وجو جستسيستم هاي 

 معيار
 سامون ابسكو

 مسيريابي

 1 1 وجود پيوند به صفحه اصلي در هر صفحه 1

 1 1 حركت به صفحه بعد 2

 1 1 حركت به صفحه قبل 3

  راهنما
 1 1 وجود گزينه راهنما در هر صفحه 4

 0 1 ر متن راهنماد وجو جستامكان  5

 1 1 وجو جستهايي به منظور آگاهي كاربر از چگونگي ادامه  ارائه پيام 6

  خدمات آگاهي رساني جاري
 1 1 پست الكترونيكي 7

 Alert( 1 1( آگاهي 8

 1 1  اس.اس.آر 9

  خدمات پشتيباني
 1 1 پست الكترونيكي 10

 1 1 آدرس پستي 11

 1 1 تلفن تماس 12

 1 1 هاي متداول شپرس 13

 0 0 كاربران حقيقي وحقوقي –ارائه آمار از كاربران پيوسته 14

 1 1 مدارك مورد عالقه: قابليت ايجاد پرونده شخصي 15
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  هاساير قابليت
 1 1 استفاده از تعداد استاندارد رنگ 16

 0 1 امكان تغيير رنگ صفحه نمايش 17

 0 0 شامكان تغيير اندازه قلم صفحه نماي 18

 1 1 امكان تغيير زبان محيط رابط كاربر 19

 1 1 افزار خاص براي مشاهده نتايج نياز نداشتن به نرم 20

 1 1 پارچه يكي وجو جستبيان شرايط دسترسي به سيستم  21

 1 1 سادگي و نظم محيط رابط كاربر 22

 1 1 دسترسي به اشاعه اطالعات گزينشي 23

 جمع كل
 19 21 امتياز

 60/82 30/91 ددرص

  
دهد كه در مقوله كاربرپسندي از  نشان مي 4هاي جدول  داده

 پارچه يكي وجو جستامتياز اين بخش سيستم  23مجموع 
را كسب  )درصد 30/91(امتياز  21ابسكو ديسكاوري سرويس 

سامون ديسكاوري  پارچه يكي وجو جستنمود و سيستم 

  .كسب كرد) درصد 60/82(امتياز  19 سرويس
  
  معتبرسازي. ه

 
ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جستهاي معتبرسازي در سيستم .5جدول  

 شماره معيار
 پارچه يكي وجو جستسيستم هاي 

 معيار
 سامون ابسكو

 1 1 پي آدرس.براساس آي) اجازه ورود يا دسترسي(معتبرسازي   1

 1 1 دسترسي براساس كلمه كاريري و كلمه عبور 2

 1 1 نام حوزهردسترسي براساس  3

 جمع كل
 3 3 امتياز

 100 100 درصد

 
  

 3دهد كه در مقوله معتبرسازي نشان مي 5هاي جدول  داده
ي وجو جستمعيار در نظر گرفته شده است كه هر دو سيستم 

سامون و ابسكو براساس آنها مورد ارزيابي قرار  پارچه يك
دهد كه  گرفتند، نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي

 آدرس، دسترسي بر.پي.اساس آي هاي معتبرسازي بر بليتقا

اساس نام حوزه  رمز عبور و دسترسي بر و اساس كلمه كاربر
ابسكو و سامون  پارچه يكي وجو جستدر هر دو سيستم 

  .وجود دارد
  
  سفارش سازي رابط. و
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ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جستهاي سيستم سازي رابط در سفارشي .6جدول  

 معيار شماره
 پارچه يكي وجو جستهاي سيستم

 معيار
 سامون ابسكو

 1 1 اتصال به وب كتابخانه ازطريق اپك 1

 0 0 منابع داخليامكان نمايش  2

 1 1 قابليت  تنظيم صفحات نمايش 3

 1 1 امكان نمايش نتايج سفارش سازي شده 4

 1 1 دسترسي به اشاعه اطالعات گزينشي 5

 1 1 ه خدمات تحويل مدركامكان پيوند نتايج ب 6

 1 1 امكان لينك نتايج به خدمات امانت بين كتابخانه اي 7

 0 1 هاي چاپامكان تنظيم محدوديت 8

 1 1 وجو جستانجام  افزاري براي راهنمايي و كمك به كاربر در ايجاد نرم 9

 جمع كل
 7 8 امتياز

 77/77 88/88 امتياز

  
سازي در مقوله سفارشي دهد كهنشان مي 6هاي جدول  داده
ابسكو  پارچه يكي وجو جستامتياز، سيستم  9مجموع  رابط از

 پارچه يكي وجو جستو سيستم ) درصد 88/88(امتياز  8

  .را به دست آوردند) درصد77/77(امتياز 7سامون 
  
  طراحي رابط. ز

  
ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جستهاي طراحي رابط در سيستم .7جدول  

 ارشماره معي
 پارچه يكي وجو جستسيستم هاي 

 معيار
 سامون ابسكو

 1 1 توانند به رابط اضافه شوند نام كتابخانه، لوگوها، تصاوير و پيوندها مي 1

 1 1 امكان دسترسي به گزينه راهنما در هر صفحه 2

 1 1 )تنظيم رنگ آن(امكان اصالح طرح رابط  3

 1 1 انلودهاي چاپ ود قابليت استفاده آسان از گزينه 4

 جمع كل
 4 4 امتياز

 100 100 درصد

  
طراحي رابط از دهد كه در مقوله نشان مي 7هاي جدول  داده

ابسكو و  پارچه يكي وجو جستامتياز، سيستم  4مجموع 
  .اين بخش را به دست آوردند) درصد100(امتياز  4سامون كل 

  
  استانداردها و پروتكل هاي ارتباطي. ح
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  ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جستهاي ارتباطي در سيستم هاي  استانداردها و  پروتكل مقوله  .8جدول

 شماره معيار
 پارچه يكي وجو جستسيستم هاي 

 معيار
 سامون ابسكو

1 Z39.50 1 1 

2 ERL 0 0 

3 Open URL 1 1 

4 HTTP/HTML 1 1 

5 MARC 1 1 

6 DOL 0 0 

7 SQL 1 1 

8 EAD 1 1 

9 TEL 0 0 

10 XML 1 1 

11 SRU/SRW 0 0 

12 Dublin Core 1 1 

 جمع كل
 8 8 امتياز

 66/66 66/66 درصد

  
در مقوله استانداردها و دهد كه  نشان مي 8هاي جدول  داده
كدام از  هر امتياز، 12مجموع  هاي ارتباطي از پروتكل
امتياز   8ي يكپارچه به طور مساوي وجو جستهاي  سيستم

  .دست آورند را به )درصد 66/66(
  
  حمايت فروشنده. ط

  
ابسكو وسامون پارچه يكي وجو جستهاي يت فروشنده در سيستممقوله حما .9جدول  

 شماره معيار
 پارچه يكي وجو جستسيستم هاي 

 معيار
 سامون ابسكو

 1 1 آورد فروشنده نصب و پشتيباني اوليه را فراهم مي 1

 1 1 ها افزاري جهت نصب در كتابخانه ارائه نرم 2

 1 1 امكان پيوستن كتابخانه ها به ليست محصوالت 3

 - - مستندسازي در قيمت محصول گنجانده شود 4

 1 1 حمايت فني از محصول 5

 1 1 امكان ارائه آموزش در محل 6

 جمع كل
 5 5 امتياز

 33/83 33/83 درصد
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دهد كه در مقوله مربوط به  نشان مي 9هاي جدول  داده
امتياز، هر دو سيستم  6ده از مجموع حمايت فروشن

 5ابسكو و سامون به طور مساوي  پارچه يكي وجو جست
  .را كسب نمودند) درصد 33/83(امتياز 

ي وجو جستهاي  يك از سيستم هر: م پژوهشال دوؤس
ابسكو وسامون چه ميزان با معيارهاي ارزيابي  پارچه يك

  ساختار مطابقت دارند؟ 

 
ابسكو وسامون براساس معيارهاي ارزيابي ساختار پارچه يكي وجو جستانطباق سيستم هاي تعيين ميزان  .10لجدو  

 پارچه يكي وجو جستهاي سيستم
 معيار

 سامون ابسكو

 درصد امتياز درصد امتياز امتياز 

 44/84 38 77/97 44 45 وجو جستكارآمدي 

 86/75 22 55/96 28 29 قابليت نمايش

 30/92 12 100 13 13 قابليت بازيابي

 60/82 19 30/91 21 23 تعامل كاربر

 100 3 100 3 3 معتبرسازي

 77/77 7 88/88 8 9 سازي رابط سفارشي

 100 4 100 4 4 طراحي رابط

 66/66 8 66/66 8 12 ارتباطي هايپروتكلاستانداردها و 

 33/83 5 33/83 5 6 حمايت فروشنده

 94/81 118 05/93 134 144 مجموع كل متيازها

  
هاي  به تعيين ميزان انطباق سيستمهاي مربوط  يافته
ابسكو وسامون براساس معيارهاي  پارچه يكي وجو جست

طبق . نمايش داده شده است 10ارزيابي ساختار در جدول 
ي وجو جستدست آمده در اين جدول سيستم ه هاي ب يافته
امتياز به  144امتياز از مجموع  134ابسكو با كسب  پارچه يك

با معيارهاي مطرح شده در مقوله ارزيابي ) درصد 05/93(ميزان 
سامون  پارچه يكي وجو جستسيستم  و ،ساختار مطابقت دارد

با ) درصد94/81(امتياز به ميزان  144امتياز از مجموع  118با 
  .معيارهاي مطرح شده در ارزيابي ساختار مطابقت دارد

  
ي سيستم الگو ي آيا امكان ارائه: م پژوهشال سوسؤ
  ملي وجود دارد؟  پارچه يكي وجو جست

ي وجو جستپژوهش حاضر به بررسي ساختاري دو سامانه 

، وجو جستكارآمدي (مقوله  9معيار در  144با ارائه  پارچه يك
نمايش، بازيابي، تعامل كاربر، معتبر سازي، سفارشي سازي 

، هاي ارتباطيستانداردها و پروتكلرابط، طراحي رابط، ا
  .پرداخته است) فروشنده حمايت

مدل پيشنهادي متشكل از عناصر و اجزائي است كه از 
 پارچه يكي وجو جستشروط تام براي ايجاد يك سامانه 

در واقع يك سرويس اكتشاف اطالعات مبتني بر وب . است
هاي اكتشاف  و اليه )محتوا(و جزء نمايه مركزي داراي د

اما متعامل  ،انهاست كه دو نقش جداگ )هاي ساختاري ويژگي(
. م و ملزوم يكديگر مي باشندكنند و اين دو الز فا ميرا با هم اي

هاي ساختاري  هاي اكتشاف اطالعات در برگيرنده ويژگي اليه
است كه در اين پژوهش  پارچه يكي وجو جستيك سامانه 

هاي  توان گفت كه سامانه مي. شده است به آن پرداخته

Archive of SID

www.SID.ir



  مظفر چشمه سهرابي | شهال سجادي

                     69                                                                                                                                  1393، زمستان 27م، شماره هفتسال ران شمال، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ته

ي وجو جستر قابليت اطالعاتي در ايران در حال حاض
سسه هر چند كه دو مؤ. ندارند پارچه يكاطالعات را به شكل 

اما با . ندا ين راستا اقداماتي را انجام دادهدر ا) نوسا و تبيان (
در اين  پارچه يكي وجو جستهاي  آنچه به عنوان سامانه

بنابراين مي . پژوهش تعريف شده است فاصله زيادي دارند
در ايران  پارچه يكي وجو جستنظام توان اظهار داشت كه 

  .هنوز مورد توجه جدي قرار نگرفته است
ي وجو جستبنابراين بررسي متون مربوط به سيستم هاي 

توان يافته هاي پژوهش، حاكي از آن است كه مي و پارچه يك
را   پارچه يكي وجو جستمدل  ساختاري پيشنهادي سيستم 

   .ر ارائه كردبه شرح زي  1مؤلفه مطابق نمودار  9با 

  

 
 

ايران پارچه يكي وجو جستساختار پيشنهادي سيستم  .1نمودار  
  

  گيري نتيجهبحث و 
 .اطالعات دانست عصر حاضر را بايد تلفيقي از ارتباطات و

عصري كه بشر بيش از گذشته خود را نيازمند به داشتن 
 اطالعات و برقراري ارتباط براي كسب اطالعات مورد نياز

از اين رو داشتن يك سامانه  .)1383صنافي، ا(داند مي
يكي و مفهومي آن از به شكلي فيز پارچه يكي وجو جست

هاي به  بررسي. اي اطالعاتي عصر حاضر استه ضروريات نظام
گوياي اين مطلب است كه در  عمل آمده از جانب پژوهشگر

هاي اكتشاف اطالعات مبتني بر وب محصوالت زيادي  سرويس
كاربران به اطالعات  وجود دارد  پارچه يكسي در راستاي دستر

شناخته شده ابسكو و سامون  كه از آن ميان دو نمونه معروف و

  . انتخاب و به عنوان نمونه كار مورد بررسي قرار گرفتند
ي وجو جستنتايج حاصل از ارزيابي ساختار دو سيستم 

، %)05/93(ابسكو( مقوله 9ابسكو و سامون در  پارچه يك
دو سيستم  گوياي آن است كه ساختار هر%)) 94/81( سامون
ولي سيستم . در حد مطلوبي است پارچه يكي وجو جست
ابسكو به نسبت مطابقت بيشتري با  پارچه يكي وجو جست

هاي به عمل  چنين بررسي هم. معيارهاي سياهه وارسي دارد
سامون  پارچه يكي وجو جستآمده حاكي از آنند كه سيستم 

ي وجو جستبرخوردار است و سيستم  از سادگي بيشتري
هاي بيشتر و  قابليتها و  ابسكو داراي ويژگي پارچه يك
اين موضوع كاربران كم لذا با توجه به . باشد تري مي كامل
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ي سامون تعامل وجو جستوانند با صفحه ت تر مي تجربه راحت
ي وجو جستالبته چون رابط كاربري سيستم ( برقرار كنند

ده است تمام كاربران در سطوح متفاوت سامون سا پارچه يك
و بالطبع كاربران با تجربه از ). توانند از آن استفاده نمايندمي

. برندابسكو بيشتر نفع مي پارچه يكي وجو جستسيستم 
ون با افزودن لينك سام پارچه يكي وجو جستسيستم 

تواند امكان افزايش دقت در بازيابي را براي  اصطالحنامه مي
توانند قبل از انجام  ود فراهم سازد و كاربران ميران خكارب

 ها با يكديگر شناخت نسبي از ارتباط موضوع وجو جست
. به دست آورند) رابطه سلسله مراتبي و رابطه همترازي(

ي تصويري و وجو جستهاي  چنين به افزودن لينك هم
به منظور  (Audio summary)و لينك  وجو جستتاريخچه 

  .اقدام نمايد وجو جستتسهيل بخشيدن بخش 
 سامون نسبت به پارچه يكي وجو جستبهتر است سيستم 

ي خودكار متن هوشمند، ارائه وجو جستهاي  افزودن قابليت
فهرست الفبايي، ارائه فهرست موضوعي، انتخاب پايگاه 

نمايش  اف و .دي .اطالعاتي، نمايش متن كامل در قالب پي
يج بازيابي شده، نمايش سريع انواع تصاوير مربوط به ليست نتا

ما، در متن راهن وجو جستحجم مدارك بازيابي شده، امكان 
كه در سياه وارسي فاقد ... پ وهاي چا امكان تنظيم محدوديت

چنين هر دو سيستم  هم. ها مي باشد، اقدام نمايدآن
هاي  ابسكو وسامون به افزودن ويژگي پارچه يكي وجو جست

قيقي و حقوقي، امكان ح - ارائه آمار كاربران پيوسته 
، )فارسي والتين( زمان منابع داخلي و خارجي ي هموجو جست

    .امكان نمايش تمام متن منابع داخلي اقدام نمايند
 پارچه يكي وجو جستهاي  شايان ذكر است كه سيستم

هاي منحصر  ها و قابليت سامون ديسكاوري از ويژگي ابسكو و
  :به آنها اشاره مي شود ه در ادامهبه فرد ديگري برخوردارند ك

ردكردن امكان واي يكپارچه؛  ؛ ايجاد نمايهسرعت بازيابي باال
دسترسي كامل و جامع به ركوردهاي هر ؛ هاي كتابخانه فهرست
؛ كامل اطالعات كتابشناختي براي هر ركوردنمايش ؛ پايگاه

دسترسي مستقيم به متن كامل ؛ امكان ساختن حساب شخصي
ي بيشتر؛ نمايش شكل منبع در  ازيابي شده؛ تعداد نتايج بمنابع

در متن كامل نتايج  1(Lexil)بنديي نتايج؛ امكان رتبه صفحه
هاي مرجع  با شيوه وجو جستبازيابي شده؛ قابليت ذخيره نتايج 

اي، يونيفورم، شيكاگو و .ال.اي، ام.ام.اي، اي.پي.دهي اي
ي ي بهينه شده براوجو جست؛ و فراهم نمودن رابط  2هاروارد
 .  هاي هوشمند گوشي

اي توان برهاي مشتركي كه اشاره شد، مي اضافه بر ويژگي
نمايش ركوردهاي : ها را نيز احصاء كرد ابسكو اين ويژگي

هاي دانشگاه  در تمامي پايگاه وجو جست؛ تر از هر پايگاه مرتبط
هاي  در پايگاه وجو جست؛ ي نتايج و نمايش آن در صفحه
قابليت ترجمه ؛ ها دسترسي ندارند عمومي كه بيشتر دانشگاه

قابليت ؛ انتخاب زبان مورد نظر ها بامتن كامل پيشينه
قابليت شنيدن ؛ و ي فهرستي از مجموعه تصاويروجو جست

 . 3خالصه اي از متن بازيابي شده

توجه به اينكه  بررسي انجام شده بيانگر آن است كه با
ي مطرح ابسكو با سياهه وارس پارچه يكي وجو جستسيستم 

در اين پژوهش مطابقت بيشتري دارد پس نسبت به رقيب خود 
هاي  اما هر كدام از سيستم .در وضعيت بهتري قراردارد

ها و  ابسكو وسامون از ويژگي پارچه يكي وجو جست
بر خوردارند كه توجه به آنها  هاي منحصر به فردي قابليت

ي وجو جستهاي  كدام از سيستم تواند در انتخاب هر مي
جداي از آن . ثر واقع شودمطرح در اين بررسي مؤ پارچه يك

 نوع كاربران و در نظر گرفتن عواملي ديگر از جمله سطح و
حث مالي ب نياز اطالعاتي آنها، ميزان استفاده، هزينه اشتراك و

مناسب هر يك  تواند در گزينش بهتر و استفاده كنندگان آنها مي
  .ميسر باشد هپارچ يكي وجو جستهاي  از اين سيستم

چنين با توجه به اينكه سياهه وارسي حاضر در اين  هم
اي صورت گرفته در ه پژوهش با استناد به اسناد و پژوهش

ه تجربيات ب و پارچه يكي وجو جستهاي  رابطه با سيستم
توان از آن به عنوان الگويي  دست آمده  تهيه شده است، مي

                                                 
. در نتايج اشاره داردبه سطحي از دشواري خواندن  (Lexil)بندي رتبه 1

نياز براي مشاهده متن را نشان توانايي مورد ) اندازه متن(درجه تخميني 
    .دهدمي

2 APA, AMA, MLA, Uniform, Chicago, Harvard 
3 Audio summary 
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ي وجو جستپيشنهادي در طراحي ساختاري يك سيستم 
 .داخلي استفاده نمود پارچه يك

هاي  ها وتكنيك قابل ذكر است كه كه استفاده از روش
پيدا  اي را در كشور نيز جايگاه ويژه پارچه يكبازيابي اطالعات 

ها و نهادهاي گوناگوني منابع  امروزه سازمان. كرده است
 پارچه يكو  پارچه يكاطالعاتي خود را به شكل دسترسي 

 پارچه يكهاي اطالعاتي  سامانهطالعاتي با عنوان سازي منابع ا
تا  دهند كه در عمل چيزي غير از آن است وارائه مي

كامل اطالعات راه زيادي مانده است كه منوط به پارچگي  يك
ي وجو جستحل اساسي مسائل دخيل در يك سامانه 

  . نظام مند است پارچه يك
ن اري مورد بررسي در ايهاي ساخت ويژگي جداي از
پارچگي معنايي و مفهومي اطالعات  توان به يك پژوهش، مي
كردن و ادغام ابزارهاي سازماندهي  پارچه يك .اشاره كرد
هاي موضوعي،  معنايي از قبيل سرعنوان مفهومي و
ها نويد بخش دسترسي  شناسي و هستي ها اصطالحنامه

است كه ) اطالعات و دانش( مفهوم به محتوي و پارچه يك
قادر مي سازد نياز خود را در هر منبع، به هر شكل  كاربران را

زبان در يك ساختار قالب و در هر كجا و به هر خط و  و
 بازيابي كنند و مورد استفاده قرار دهند  دار پيچيده و معني

  .)1391فتاحي، (
هاي كشور،  كتابخانهبنابراين نياز به همكاري تمامي 
ي، سازمان و نهادهاي توليدكنندگان منابع اطالعاتي الكترونيك

مين نيروي انساني متخصص، آموزش ربط، توجيه مديران، تأ ذي
بندي دانش بشري، كاربران، مديريت منابع اطالعاتي، رده

اي واحد براي  اي، پياده سازي تفاهم نامه هاي كتابخانه فهرست
د نرم افزاري براي اطالعات، ايجا پارچه يكي وجو جست

و ارائه الگوريتمي واحد  نظر كاربرهاي مورد  شناساندن پرسش
منسجم، حل مشكل محدويت پهناي باند شبكه و در نهايت  و

هاي مالي ــ كه تمامي موارد مذكور را تحت الشعاع  محدويت
در  است ــ از جمله عوامل كليدي دخيلداده  خود قرار

به شمار  پارچه يكي وجو جستراستاي ايجاد يك سامانه 
  .   آيند مي

  :در اين پژوهش عبارتند از اي كاربرديپيشنهاده
از مقوله كاربرپسندي  هاي حاصل براساس يافته -

بر روي  پارچه يكي وجو جستدو سيستم  شود هر پيشنهاد مي
صفحه خود يك برنامه آموزشي ويديويي براي استفاده كاربران 

  ؛قرار دهند
نشان داد كه امكان  ،هاي انجام شده بررسي -

ي وجو جستهاي  داخلي در سيستم و نمايش منابع وجو جست
نخست : گيرد بسكو وسامون به دو دليل صورت نميا پارچه يك

اينكه بايد با درخواست اشتراك يا خريد سازمان همراه باشد و 
دوم ديجيتالي نشدن متن كامل بيشتر منابع است، با توجه به 

و  ها مذكور در رابطه با افزايش هزينه اينكه مشكل اصلي داليل
 وري وشود تا حوزه فنا پيشنهاد مي. باشدت مالي ميمشكال

اي را به منظور رفع اين مشكل  اطالعات كشور بودجه
 .اختصاص دهد

   : ادهايي براي پژوهش آيندهپيشنه
شود تا تحقيقي با عنوان ارزيابي ميزان  پيشنهاد مي -

انجام  پارچه يكي وجو جستهاي  مانعيت سيستم جامعيت و
 ؛شود

هاي  ن تحقيق به ارزيابي ويژگياز آنجا كه اي -
. پرداخته است پارچه يكي وجو جستهاي  ساختاري سيستم

هاي محتوايي  شود تحقيقي با عنوان ارزيابي ويژگي پيشنهاد مي
 ؛انجام شود پارچه يكي وجو جستهاي  سيستم

نتايج شود تا تحقيقي با عنوان مقايسه  پيشنهاد مي -
با  پارچه يكي جوو جستهاي  بازيابي شده از طريق سيستم

هاي  و پايگاهها  و بانك وجو جستموتورها و ابر موتورهاي 
 اطالعاتي انجام شود؛

امون مباحث فني از آنجا كه تا به حال تحقيقي پير -
. صورت نگرفته است پارچه يكي وجو جستهاي  سيستم

هاي  ژوهشي در اين راستا بر روي سيستمشود تا پپيشنهاد مي
 .سكو وسامون انجام شوداب پارچه يكي وجو جست
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