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Abstract: Information visualization is an ongoing research field for
exploring and delivering new insight on large amount of data in Information
Retrieval (IR) community. The current study aimed to map and visualize
the information of dissertations by considering the important role of
dissertations in academic libraries. To achieve this aim a subject–title
portrait was designed for presenting the interactive graphic view of
dissertations’ subjects in libraries. The IR-system was designed by
information visualization toolkits that presented the related subjects of
dissertations in the library. In addition a standard questionnaire (QUIS
Questionnaire) was administered among users for measuring their
satisfaction levels. The designed IR system provided a user-friendly
environment through displaying subjective relations of dissertations,
overwhelming variety of colors in displaying information. Fast and easy
access to cover-to-cover information of dissertations and user-interaction
facilities were the advantages of designed IR. Analysis of data indicated
that the user satisfaction from altered features was evaluated from medium
to high. Satisfaction from software features showed the highest rate
(69.3%±0.47%). Designing IR-system revealed an excessive influence on
users’ satisfaction. Therefore, such systems for employing in academic
libraries are very suitable and its implementation is necessary.
Keywords: Information Visualization, Retrieval System, Digital Libraries,
Academic Libraries
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فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :مصورســازی اطالعــات یکــی از حوزههــای پژوهشــی جدیــد در زمینــة
نمایــش و بازیابــی اطالعــات انبــوه اســت .بــا توجــه بــه اهميــت ويــژهاي كــه
بخــش پایاننامههــا در كتابخانههــاي دانشــگاهي دارنــد ،در پژوهــش حاضــر بــا
اســتفاده از ابزارهــای مصورســازی اطالعــات بــه تســهیل فراینــد بازیابــی اطالعــات
پایاننامههــا پرداختــه شــده اســت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر
طراحــی گــراف موضــوع -عنــوان بــر میــزان رضایــت کاربــران از فراینــد بازیابــی
موضوعــی پایاننامههاســت .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از ابــزار مصورســازی
اطالعــات پرفیــوز ،يــك سیســتم بازيابــي اطالعــات طراحــی شــده اســت و در آن
اشــتراک موضوعــی بیــن پایاننامههــای گروههــای آموزشــی «دانشــکدة مدیریــت
و اطالعرســانی پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز» بهصــورت مصــور و در
قالــب گــراف موضــوع -عنــوان نمایــش داده شــده اســت.در نهایــت ،بــا اســتفاده
از پرسشــنامة اســتاندارد ســنجش رضایــت ( ،)QUISمیــزان رضایــت کاربــران ،یعنی
تمــام کتابــداران دانشــکدههای علــوم پزشــکی تبریــز ،از ایــن سیســتم بازیابــی
اطالعــات ارزیابــی شــده اســت .در سیســتم بازیابــی اطالعــات طراحیشــده،
کاربــران بــهآســانی پایاننامههــای دارای اشــتراک موضوعــی را بازیابــی نمــوده
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 .1ایـن مقالـه حاصـل بخشـی از پایاننامة کارشناسـی ارشـد در رشـتة کتابداری و اطالعرسـانی
پزشـکی ،دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز اسـت.
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و ارتباطهــای موضوعــی بیــن آنهــا را مشــاهده میکننــد.در رضایتســنجی کــه از کاربــران انجــام
گرفــت ،میــزان رضایــت کاربــران از بخشهــای مختلــف سیســتم ،در وضعیــت «متوســط» و «زیــاد»
قــرار دارد و در بیــن بخشهــای مختلــف نرمافــزار میــزان رضایــت از صفحــة نمایــش نرمافــزار دارای
بیشــترین میانگیــن رضایــت ( )3/69بــا انحــراف اســتاندارد ( )0/47بــوده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان
میدهــد کــه اســتفاده از گرافیــک و اصــول مصورســازی در نمایــش اطالعــات در جلــب رضایــت
کاربــران تأثیــر زیــادی داشــته اســت و میتوانــد موفقیــت یــک سیســتم بازیابــی اطالعــات را در
بــرآوردن نیازهــای کاربــران خــود بهبــود بخشــد .بنابرایــن ،پیشــنهاد چنیــن سیســتمی بــرای اســتفاده در
فراینــد بازیابــی اطالعــات در کتابخانههــای دانشــگاهی بســیار مناســب بــوده و اجــرای آن جهــت تســهیل
فراینــد بازیابــی اطالعــات پایاننامههــا توصیــه میشــود.
كليدواژههـا :مصورسـازی اطالعـات ،سیسـتم بازیابـی اطالعـات ،کتابخانههـای دیجیتـال ،کتابخانههـای
دانشگاهی
 .1مقدمه

بــا توجــه بــه اهميــت ويــژهاي كــه بخــش پایاننامههــا در كتابخانههــاي دانشــگاهي دارنــد

و نيــازي كــه دانشــجویان و محققــان بــه بازیابــی ســریع پایاننامههــا و اطــاع از ارتباطهــای

موضوعــی بيــن آنهــا دارنــد و بــا در نظــر گرفتــن وضعيــت موجــود ارائــة اطالعــات پاياننامههــا در

كتابخانههــاي دانشــگاهی ،یعنــی عــدم دسترســي آزاد بــه نســخة چاپــي و متــن کامــل الکترونیکــی
پاياننامههــا ،عــدم ردهبنــدي موضوعــي و عــدم اســتفادة دقیــق از واژگان کنترلشــده در اختصــاص

کلیدواژههــا ،در حــال حاضــر اغلــب دسترســي مفيــد بــه اطالعــات پاياننامههــا و اشــتراکهای
موضوعــی بیــن آنهــا امکانپذیــر نیســت .از ایــن رو ،در پژوهــش حاضــر بــه مصورســازی اطالعات
پایاننامههــا در قالــب یــک سیســتم بازیابــی اطالعــات پرداختــه شــده اســت.

مصورســازی اطالعــات بــا اســتفاده از مکانیســمها و تکنیکهــای گرافیکــی بــه ارائــة

ِ
تصویــری معنــا و مفهــوم اطالعــات میپــردازد ( .)InfoVis: Wiki 2013بــا مصورســازی اطالعــات
میتــوان در فاصلــة زمانــی کوتاهــی اطالعــات را بهگونــهای منتقــل کــرد کــه کاربــر بتوانــد بــه

آســانی آنهــا را درک کنــد (درودی ،)1386و ایــن امــر باعــث افزایــش تمایــل کاربــران در

اســتفاده از یــک سیســتم بازیابــی اطالعــات میشــود (.)Liao, Gao and Yan 2012

مزیتهــای نســبی برشــمرده انگیــزة پژوهــش جــاری در اســتفاده از مصورســازی بــرای

طراحــی یــک سیســتم بازیابــی اطالعــات بــرای پایاننامههاســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه اســتفاده
از یــک رابــط کاربــری طراحیشــده بــر اســاس اصــول مصورســازی اطالعــات مــورد رضایــت
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کاربــران خواهــد بــود .ایــن فرضیــه در ادامــة پژوهــش مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت.
 .2پیشینة پژوهش

اﺻﻄﻼح ﻣﺼﻮرﺳﺎزﯼ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل  ،١٩٨٩ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﯽ راﺑـﻂ ﮐارﺑﺮ «زﯾﺮاﮐﺲ

ﭘﺎرﮎ» 1اﺑﺪاع شــد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻮزة مســتقل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو دهــه ﻋﻤﺮ دارد .ﺣﻮزة
ﻣﺼﻮرﺳﺎزﯼ اﻃﻼﻋﺎت در نتیجــة ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪﻩ در دهــة  ،١٩٩٠ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﺑـﻪزودﯼ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
در دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ نیــز راه ﯾﺎﺑﺪ (احمــدی و نقشــینه .)1388

ﻣﺼﻮرﺳﺎزﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾر ﻋﻠﻮم و رﺷﺘﻪهــا ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .از

ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدهـﺎﯼ ﻣﺼﻮرﺳﺎزﯼﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دادﻩﮐﺎوﯼ ،ﺗﺮسیم ﻧﻘﺸة ﻋﻠﻮم و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﯾـﺎﺑﯽاﻃﻼﻋـﺎت

اﺷـﺎرﻩ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در ﻋﻠـﻮم ﮐﺘﺎﺑـﺪارﯼ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽتواند راهگشــای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
(همان).

از مصورســازی اطالعــات میتــوان بــرای ردهبنــدی موضوعــی منابــع اطالعاتــی اســتفاده کــرد.

«گلرنتــر» ،انــواع روشهــای کاربــردی بــرای ردهبنــدی موضوعــی منابــع اطالعاتــی را بــا اســتفاده
از مصورســازی اطالعــات در کتابخانههــای دیجیتــال ارائــه کــرده و بیــان میکنــد کــه بــا وجــود

روشهــای مختلــف بــرای مصورســازی ردهبنــدی مجموعههــای دیجیتــال ،بایــد متناســب بــا جامعــة
اســتفادهکننده ،شــیوهای مناســب انتخــاب شــود؛ زیــرا امــکان دارد جوامــع مختلــف اســتفادهکننده

رفتارهــای متفاوتــی را در تعامــل بــا رابطهــای کاربــری مصــور از خــود نشــان دهنــد و بــا بررســی

عالیــق کاربــران بایــد روشــی را ب ـهکار گرفــت کــه کاربــران بتواننــد بیشــترین ارتبــاط را بــا آن
برقــرار کننــد (.)Gelernter 2007

پژوهــش دیگــری کــه از مصورســازی در کتابخانههــای دیجیتــال بهــره گرفتــه ،طراحــی رابــط

کاربــری یکپارچــه بــرای کتابخانــة دیجیتــال اســت کــه بهصــورت یــک شــبکة اجتماعــی بــه ارائــة
ارتباطهــای بیــن اســتفادهکنندگان کتابخانــه شــامل کارکنــان ،اســاتید و دانشــجویان «دانشــکدة

کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاه هندوســتان» پرداختــه و بهصــورت ســه -بعــدی طراحــی شــده
اس ـت (.)Borner, Feng and McMahon 2002

همچنیــن ،از اصــول مصورســازی در کتابخانــة دیجیتــال موســیقی اســتفاده شــده اســت .در

ایــن طــرح کاربــر میتوانــد بــا تقســیم یــک موســیقی بــه بخشهــای مختلــف و نشــاندارکردن
1. Xerox PARC
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مــوارد بــا برچس ـبهای مشــابه ،بــه جس ـتوجوی موســیقیهای مشــابه بپــردازد .پژوهشــگر روش

«تایمالیــن» 1را بــرای ایــن منظــور بـهکار گرفتــه اســت و عنــوان میکنــد کــه ایــن روش تنهــا روش

موجــود بــرای مصورســازی منابــع صوتــی نیســت ،بلکــه روشهــا و ابزارهــای مختلفــی وجــود دارنــد

کــه هــر کــدام از آنهــا دارای مزایــای متفاوتــی هســتند و بــا توجــه بــه هــدف کتابخانــة دیجیتــال و
نیــاز کاربــران ب ـهکار گرفتــه میشــوند (.)Isaacson 2003

در نمایــش نتایــج بازیابــی اطالعــات ،بــا اســتفاده از اصــول مصورســازی میتــوان میــزان ربــط

نتایــج را نمایــش داد« .گلرنتــر» و همکارانــش در مطالعــة خــود بــا اســتفاده از سیســتمهای بازیابــی

فــازی ،2یــک سیســتم بازیابــی مفهومــی طراحــی کــرده و در ارائــة نتایــج ،امــکان نمایــش گرافیکــی

نتایــج را فراهــم نمودهانــد؛ بــه ایــن صــورت کــه میــزان ربــط نتایــج بــا میــزان شــباهت رنگهــا بــا
همدیگــر قابــل تشــخیص اسـت.)Gelernter et al. 2009( 3

از مــوارد دیگــری کــه مصورســازی اطالعــات میتوانــد بســیار مفیــد و کاربــردی باشــد،

اســتفاده از آن در ارائــة اطالعــات پزشــکی بیمــاران و امــکان تصمیمگیــری پزشــکان بــا تحلیــل

تاریخچــة اطالعــات پزشــکی اســت« .راینــد» و همکارانــش در پژوهشــی کــه انجــام دادهانــد ،بــه

معرفــی برخــی از ایــن ابزارهــا و کاربــرد آنهــا در ایــن زمینــه پرداختــه و بــا بیــان امکانــات و مزایــای

هــر کــدام ،اطالعرســانان پزشــکی را از وجــود چنیــن نرمافزارهایــی آگاه میکننــد (Rind et al.

.)2011

«مارکــز» و همکارانــش ابــزاری را بــرای مصورســازی منابــع کتابخانههــای دیجیتــال ارائــه

کردهانــد کــه در آن نتایــج بازیابیشــده در دو یــا ســه بعــد در قالــب نمــودار پراکندگــی 4ارائــه

میشــود و بــا اســتفاده از تمایــز رنــگ ،شــکل و انــدازه ویژگیهــای مختلــف منابــع اطالعاتــی را
بهصــورت گرافیکــی ارائــه میدهنــد (.)Marks et al. 2005

از نمونــة وبگاههایــی کــه از اصــول مصورســازي اطالعــات اســتفاده كردهانــد ،میتــوان

بــه «كتابخانــة كنگــرة آمريــكا»

(Library of Congress Linked Data Service: Authorities and

« ،)Vocabularies 2013پايــگاه اطالعاتــي هستيشناســي زيستپزشــكي (بايوپورتــال)» (Whetzel

 ،)et al. 2011موتــور جســتوجوي «میکروســافت آکادمیــک ســرچ»

(Microsoft Academic

 )Searchو اصطالحنامــة تصویــری ( )visual thesaurus 1998-2013اشــاره کــرد .ســاختار درختــي
3. http://paleosearch.rutgers.edu/paleo/

2. fuzzy retrieval systems

1. Timeline
4. scatterplot
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ســرعنوانهاي موضوعــي پزشــكي (مــش) 1نیــز مصورســازي شــده (Sheth and Cai 2003; Du and

 )Yoo 2007و در اهــداف مختلفــي بــهكار گرفتــه شــده اســت .همچنيــن ،از اصــول مصورســازي در

يكپارچهســازي فراينــد جسـتوجوي «پورتــال علــوم اجتماعــي ســويپورت» ،2اســتفاده شــده اســت
(.)Hienert et al. 2012

همچنــان کــه در مــرور پیشــینهها در زمینــة بهکارگیــری مصورســازی اطالعــات در

کتابخانههــای دیجیتــال مشــاهده میشــود ،ایدههــای مختلفــی را میتــوان در بهبــود فراینــد

بازیابــی اطالعــات و نمایــش نتایــج جســتوجو بــهکار گرفــت .در ایــن پژوهشهــا از ابزارهــا و

روشهــای مصورســازی متفاوتــی اســتفاده شــده اســت .ایــن نشــاندهندة گســتردهبودن زمینههــای

پژوهــش در زمینــة مصورســازی اطالعــات اســت بهگونـهای کــه هــر پژوهشــگر بــا توجــه بــه هــدف

خــود و نیــاز کاربرانــش روش مناســب را انتخــاب کــرده و طرحــی را در آن زمینــه ارائــه میکنــد.
هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر طراحــی گــراف موضــوع -عنــوان بــرای بخشــی از

پایاننامههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز» اســت کــه مصورســازی شــده و در تعامــل کامــل
بــا کاربــر بــه نمایــش گرافیکــی ارتباطهــای موضوعــی بیــن پایاننامههــا و ارائــة اطالعــات کامــل

پایاننامههــا پرداختــه اســت.

در زمينــة مصورســازي اطالعــات پاياننامههــا ميتــوان بــه مرورگــر پایاننامــة «دانشــگاه

اســتنفورد»( )Chuang et al. 2012اشــاره كــرد .در ایــن مرورگــر پایاننامههــای دکتــری ایــن

دانشــگاه از ســال  2008 -1993طــوري نمایــش داده میشــود کــه میــزان شــباهت موضوعــی بیــن

پایاننامههــای گروههــای آموزشــی مختلــف در آن مشــخص میگــردد .در ایــن مرورگــر هــر

کــدام از گروههــای آموزشــی دانشــگاه بــا دایــرهای نشــان داده میشــوند و گروههــای آموزشــی
هــر دانشــکده بــا رنگهــای مختلفــی از هــم تفکیــک میشــوند .تعــداد فارغالتحصیــان مقطــع

دکتــری در هــر گــروه تعیینکننــدة قطــر دایــرة مربــوط بــه آن گــروه اســت .بــا انتخــاب یــک گــروه
آموزشــی ،دایــرة مربــوط بــه آن در مرکــز صفحــه قــرار گرفتــه و گروههــای آموزشــی دیگــر بــه
میــزان شــباهتی کــه بــا آن دارنــد ،بــه طــرف مرکــز حرکــت میکننــد .ایــن مرورگــر از کتابخانــة

مصورســازی «فلــر» 3اســتفاده کــرده اســت و بــرای اجــرای آن نیــاز بــه نرمافــزار «فلــش پلیــر» 4اســت.
برخــی از اطالعاتــی کــه ایــن مرورگــر در اختیــار کاربــر قــرار میدهــد ،مقایســة گرافیکــی

3. Flare Visualization Library

2. www.gesis.org/sowport

1. MeSH: Medical Subject Headings
4. Adobe Flash Player
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گروههــای آموزشــی از نظــر تعــداد پایاننامههــای دفاعشــدة هــر گــروه در مــدت یــک ســال،
میــزان ارتبــاط موضوعــی بیــن پایاننامههــای گروههــای آموزشــی مختلــف دانشــگاه ،و امــکان

حرکــت کاربــر در بیــن گروههــای آموزشــی بــه تفکیــک ســال اســت .در ایــن طــرح امــکان

جس ـتوجو وجــودنــدارد ،اطالعــات کتابشــناختی و چکیــدة پایاننامههــا نمایــش داده نمیشــود،
نمیتــوان از ایــن مرورگــر بــرای جســتوجوی عنــوان خاصــی از پایاننامههــا اســتفاده نمــود
و شــباهت موضوعــی نیــز فقــط در بیــن گروههــای آموزشــی قابــل تشــخیص اســت و نمیتــوان

پایاننامههــای همموضــوع را تعییــن کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه در پژوهــش حاضــر تمــام

اطالعــات کتابشــناختی پایاننامههــا بــه همــراه نمایــش ارتباطهــای موضوعــی بیــن آنهــا

بهصــورت گرافیکــی نمایــش داده شــده اســت.
 .3جامعة پژوهش

پایاننامههــای «دانشــکدة مدیریــت و اطالعرســانی پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز»

جامعــة ایــن پژوهــش را تشــکیل میدهــد .در انتخــاب پایاننامههایــی کــه اطالعــات آنهــا در
سیســتم بازیابــی اطالعــات وارد شــده ،نمونهگیــری انجــام نشــده اســت و اطالعــات کتابشــناختی

تمامــی پایاننامههــای کارشناســی ارشــد و دکتــری ایــن دانشــکده (تعــداد  22پایاننامه)کــه تــا
پایــان مرحلــة جمــعآوری اطالعــات پژوهــش (پایــان اســفند مــاه ســال  ،)1393دفــاع نمــوده و

پایاننامــة خــود را تحویــل داده بودنــد ،در ایــن سیســتم بازیابــی اطالعــات ،قابــل بازیابــی هســتند.
در رضایتســنجی از بخشهــای مختلــف نرمافــزار ،کتابــداران کتابخانههــای «دانشــگاه

علــوم پزشــکی تبریــز» ( 11کتابــدار) بهعنــوان جامعــة پژوهــش انتخــاب شــدند ،زیــرا تجربــة آنهــا
در اســتفاده از دیگــر سیســتمهای بازیابــی اطالعــات میــزان رضایــت از ایــن سیســتم را واقعیتــر

میکنــد .در انتخــاب کتابــداران نمونهگیــری انجــام نشــده اســت و تمــام کتابــداران دانشــکدههای

«دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز» در نظــر گرفتــه شــدهاند.
 .4روش پژوهش
 .1-4طراحی و مصورسازی سیستم بازیابی اطالعات

نــوع مطالعــة حاضــر بنیــادی -کاربــردی اســت .در ايــن طــرح بــا اســتفاده از ابــزار مصورســازی
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اطالعــات پرفیــوز )Heer, Card and Landay 2005( 1يــك سیســتم بازيابــي اطالعــات طراحــی شــده

اســت .ایــن ابــزار دارای قابلیتهــای بســیار زیــادی در ارائــة گرافیکــی اطالعــات اســت و در مــوارد
متنوعــی توســط پژوهشــگران بــرای ارائــة اطالعــات بــهکار گرفتــه شــده اســت (Visualization

.)gallery 2007

در ایــن سیســتم ضمــن نمایــش اشــتراک موضوعــی بیــن پایاننامههــا ،و جســتوجو در

اطالعــات کتابشــناختی ،امــكان دانلــود اطالعــات كتابشــناختي و چكيــدة پاياننامههــا در دو زبــان

فارســی و انگلیســی امکانپذیــر اســت.

بــرای نشــاندادن ارتبــاط موضوعــی بیــن پایاننامههــا بــا اســتفاده از اصــول مصورســازی،

ارتبــاط موضوعــی پایاننامههــا بهصــورت گــراف طراحــی شــده اســت .پایاننامههــا و

ســرعنوانهای موضوعــی ،گرههــای گــراف را تشــکیل میدهنــد .یالهــای گــراف نشــانگر
ارتبــاط بیــن پایاننامههــا و موضوعهــای آنهاســت .بــا حــذف گرههــای حــاوی موضوعهــای

یکســان ،امــکان مشــاهدة اشــتراکهای موضوعــی بیــن پایاننامههــا امکانپذیــر اســت .هــر کــدام
از گرههــا عــاوه بــر برچســب گــره ،حــاوی اطالعــات کامــل کتابشــناختی پایاننامههــا نیــز هســتند

کــه بــا بهکارگیــری اصــول مصورســازی ،بهراحتــی در دســترس کاربــران قــرار گرفتــه اســت.
 .1-1-4امکانات نرمافزار

ضخامــت یالهــا متصــل بــه هــر گــروه آموزشــی و حجــم حبابهــای اطــراف هــر گــروه
ت (شــکل .)1
آموزشــی ،وابســته بــه تعــداد پایاننامههــای آن گــروه متغیــر اســ 

1. prefuse: interactive information visualization toolkit
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اﻃﺮافﻫﺮﻫﺮﮔﺮوه
ﻫﺎياﻃﺮاف
ﻫﺎي
ﺣﺠﻢﺣﺒﺎب
آﻣﻮزﺷﻲو وﺣﺠﻢ
ﮔﺮوهآﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﺘﺼﻞﺑﻪﺑﻪﻫﺮﻫﺮﮔﺮوه
ﻫﺎﻫﺎﻣﺘﺼﻞ
  -ﺿﺨﺎﻣﺖﮔﺮوه
ﺣﺒﺎب
ﺿﺨﺎﻣﺖﻳﺎلﻳﺎل
ﺷﻜﻞ
ﻴﺮﻴﺮاﺳﺖ )
ﻫﺎيآنآنﮔﺮوه
ﻫﺎي
ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﺪادﭘﺎﻳﺎن
واﺑﺴﺘﻪﺑﻪﺑﻪﺗﻌﺪاد
آﻣﻮزﺷﻲ،واﺑﺴﺘﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ،
ﺷﻜﻞ.(1.(1
اﺳﺖ )
ﮔﺮوهﻣﺘﻐﻣﺘﻐ
ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﻳﺎن
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اﻓﺰار و ﻧﻮاراﺑﺰار
ﺻﻔﺤﺔ ﻧﺨﺴﺖ
ﺷﻜﻞ .1
نوارابزار
ﻧﺮمنر
نخست
افزارووﻧﻮاراﺑﺰار
ﻧﺮمماﻓﺰار
صفحةﻧﺨﺴﺖ
شکل.1.1ﺻﻔﺤﺔ
ﺷﻜﻞ

ﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲو وﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﺎيﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻫﺎي
ﻫﺎﻫﺎو وﺳﺮﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺑﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎيﻣﺮﺑﻮط
ﻫﺎي
رﻧﮓﮔﺮه
ﺗﻔﺎوترﻧﮓ
  -ﺗﻔﺎوترﻧﮓ
ﺳﺮﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﻳﺎن
ﮔﺮه
موضوعــی وتغییــر رنــگ
های
ن
ســرعنوا
و
هــا
ه
نام
ن
پایا
بــه
مربــوط
هــای
ه
گر
رنــگ
ﺷﻜﻞ
رويآن )
ﻣﺎوسﺑﺮﺑﺮروي
ﺣﺮﻛﺖﻣﺎوس
ﮔﺮهﺑﺎ ﺑﺎﺣﺮﻛﺖ
ﻣﺘﺼﻞﺑﻪﺑﻪﻫﺮﻫﺮﮔﺮه
ﻫﺎيﻣﺘﺼﻞ
ﻫﺎي
تفــاوت ﮔﺮه
ﺷﻜﻞ.(2.(2
آن )
ﮔﺮه
گرههــای متصــل بــه هــر گــره بــا حرکــت مــاوس بــر روی آن (شــکل .)2
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شکل  .2تفاوت رنگ گرهها در گراف
ﮔﺮاف
ﮔﺮهﻫﺎ
رﻧﮓ
ﺗﻔﺎوت
ﺷﻜﻞ 2
ﮔﺮاف
دردر
ﮔﺮهﻫﺎ
رﻧﮓ
ﺗﻔﺎوت
ﺷﻜﻞ.2 .

ﻫﺎﻫﺎو واﺳﺎﺗﻴﺪ
ﻫﺎ،ﻫﺎ،ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ،ﻛﻠﻴﺪواژه
ﺳﺮﻋﻨﻮانﻣﻮﺿﻮﻋﻲ،
ﮔﺮهﺳﺮﻋﻨﻮان
ﻣﺎوسﺑﺮ ﺑﺮروي ﮔﺮه
  -ﺑﺎ ﺑﺎﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎوسﻛﻠﻴﺪواژه
اﺳﺎﺗﻴﺪاســاتید
ﻧﺎﻣﻪنامههــا و
ﭘﺎﻳﺎنپایان
کلیدواژههــا،
ـرعنوان موضوعــی،
رويگــره سـ
ﺣﺮﻛﺖـاوس بــر روی
بــا حرکــت مـ
.
(
3
ﺷﻜﻞ
)
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻓﺰار
ﻧﺮم
ﺻﻔﺤﺔ
در
ﻣﻮﺿﻮع
آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ
ﺷﻜﻞ (3
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺮمافـاﻓﺰار
آنآن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ
ـکل.)3 .
ﺷﻮدـو) د (شـ
ﻣﻲیشـ
ـاهده م
ـزارمشـ
ﺻﻔﺤﺔنرم
ﻣﻮﺿﻮعدردرصفحــة
موضــوع
مربــوط بــا

به هر گره
مربوط
اطالعات
ﻧﻤﺎﻳﺶ .3نمایش
ﺷﻜﻞ  3شکل
ﮔﺮه
ﻣﺮﺑﻮط
اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺮه
ﻫﺮﻫﺮ
ﺑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻜﻞ .3 .ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﻋﻨﻮان،ﭼﻜﻴﺪه و
ﺷﺎﻣﻞﻋﻨﻮان،
ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲﺷﺎﻣﻞ
ﻛﺎﻣﻞﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
اﻃﻼﻋﺎتﻛﺎﻣﻞ
ﻧﺎﻣﻪ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺎﻣﻪ،
ﮔﺮهﭘﺎﻳﺎن
رويﮔﺮه
ﻛﻠﻴﻚﺑﺮ ﺑﺮروي
  -ﺑﺎ ﺑﺎﻛﻠﻴﻚﭼﻜﻴﺪه و
ﭘﺎﻳﺎن
ﺷﻜﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖ )
ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻓﺰارﻗﺎﺑﻞ
اﻓﺰار
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲدردرﺻﻔﺤﺔ
ﻫﺎيﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻫﺎي
ﻫﺎ،ﻫﺎو ،وﺳﺮﻋﻨﻮان
ﻛﻠﻴﺪواژه
ﺷﻜﻞ
اﺳﺖ )
ﺻﻔﺤﺔﻧﺮمﻧﺮم
ﺳﺮﻋﻨﻮان
ﻛﻠﻴﺪواژه
.(4.(4
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بــا کلیــک بــر روی گــره پایاننامــه،اطالعــات کامــل کتابشــناختی شــامل عنــوان ،چکیــده و

ت (شــکل
ﻣﺤﻤﺪزادمشــاهده اســ 
ﺳﻤﻴﻪ قابــل
افــزار
کلیدواژههــا ،و ســرعنوانهای موضوعــی در صفحــة نرم
ﻣﺼﻮرﺳﺎزي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ :ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي |

و دﻳﮕﺮان

.)4

شکل  .4نمایش اطالعات کامل پایاننامهها
ﺷﻜﻞ  .4ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

 ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﮔﺮه ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ،آﻳﻜﻮن داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎبــا کلیــک بــر روی گــره پایاننامــه ،آیکــون دانلــود اطالعــات قابــل مشــاهده اســت ،بــا
ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي آﻳﻜﻮن داﻧﻠﻮد ،ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺎﻳﻞ ﭘﻲدياف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
کلیــک بــر روی آیکــون دانلــود ،میتــوان فایــل پـیدیاف مربــوط بــه اطالعــات کتابشــناختی
ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭼﻜﻴﺪة ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ را داﻧﻠﻮد ﻛﺮد )ﺷﻜﻞ .(5
و چکیــدة پایاننامــه را دانلــود کــر د (شــکل .)5
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ﺷﻜﻞ  .5اﻣﻜﺎن داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاف و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در دو زﺑﺎن

-

ﺷﻜﻞ  .4ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﮔﺮه ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ،آﻳﻜﻮن داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺑﻪ دیگران
محمدزاد و
دانشگاهی
ﺗﻮانکتابخانه
ﻣﻲهها در
پایاننام
بازیابی اطالعات
رويفرایند
مصورسازی در
اﻃﻼﻋﺎت
اف| ...ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺎﻳﻞهایﭘﻲدي
داﻧﻠﻮد،
آﻳﻜﻮن
ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ

ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭼﻜﻴﺪة ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ را داﻧﻠﻮد ﻛﺮد )ﺷﻜﻞ .(5

-

ﺷﻜﻞ  .5اﻣﻜﺎن داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت
شکل  .5امکان دانلود اطالعات

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاف و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در دو زﺑﺎن

ﻛﺮدندو زبــان
ﻣﺤﺪودــا در
پایاننامهه
دارايـراف و
ـات گـ
اطالعـ
ـکان مشـ
نظــر،
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲـورد
ـاب زبــان مـ
بــا انتخـ
اﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻓﺰار
ـاهدة ﻧﺮم
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﭘﺬﻳﺮامـاﺳﺖ.
اﻣﻜﺎن
ﻓﺎرﺳﻲ و
فارســی و انگلیســی امکانپذیــر اســت .همچنیــن ،نرمافــزار دارای امکانــات محدودکــردن
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(6
ت (شــکل .)6
جســتوجو بــر اســاس فیلدهــای مختلــف اســ 
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محدودکردنوﺟﻮ
ﻣﺤﺪودﻛﺮدن ﺟﺴﺖ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و
ﻓﺎرﺳﻲ و
اﻃﻼﻋﺎت در
ﻣﺸﺎﻫﺪة
وﺟﻮ و
شکل.6.6اﻣﻜﺎن
ﺷﻜﻞ
جستوجو
اﺑﺰار و ابزار
انگلیسی
فارسی و
زﺑﺎن زبان
اطالعاتدودر دو
مشاهدة
وجو و
ﺟﺴﺖت
امکان جس

 .2-1-4دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰار:
828

-

اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮه و ﺛﺎﺑﺖﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن؛
اﻣﻜﺎن ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﮔﺮاف؛

مصورسازی در فرایند بازیابی اطالعات پایاننامهها در کتابخانههای دانشگاهی  | ...محمدزاد و دیگران

 .2-1-4دیگر امکانات نرمافزار:

امکان انتخاب یک یا چند گره و ثابتکردن محل قرار گرفتن آن؛
امکان بزرگنمایی و جابهجایی گراف؛

امکان محدودکردن جستوجو بر اساس سال و یا فیلد مشخص؛

محدودشدن نمایش گراف به نتایج بازیابیشده بهصورت خودکار و سریع؛
دارا بودن گنجینة لغات ،برای لغات یکسان با امالی متفاوت و  ...؛
صفحة راهنمای تصویری؛

قابلیت کار با نرمافزار در محیط وب؛

قابل دسترس بودن نوارابزار در تمام صفحات؛

نحــوة انجــام فراینــد جســتوجو بهصــورت کامــ ً
ا ســاده در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا
کاربــران بــدون نیــاز بــه اســتفاده از دســتورالعملی خــاص ،بتواننــد جســتوجوی ســریع و

مفیــدی را در ایــن نرمافــزار انجــام دهنــد.
 .2-4مطالعة کاربران

در ادامــة پژوهــش بهمنظــور آزمــون ایــن فرضیــه کــه اســتفاده از یــک رابــط کاربــری

طراحیشــده بــر اســاس اصــول مصورســازی اطالعــات مــورد رضایــت کاربــران خواهــد بــود،
یــک مطالعــه در مــورد میــزان رضایــت کاربــران انجــام گرفــت.

کاربــران بــا پاســخگویی بــه ســؤاالتی کــه توســط پژوهشــگر از قســمتهای مختلــف

نرمافــزار مطــرح شــد ،بــا طــرز کار نرمافــزار و نحــوة بازیابــی اطالعــات آشــنا شــدند .ســپس،

بــا تکمیــل پرسشــنامة رضایتســنجی ،میــزان رضایــت خــود را در مــورد بخشهــای مختلــف
نرمافــزار (صفحــة نمایــش اطالعــات ،واژگان و پیامهــای نرمافــزار ،یادگیــری چگونگــی کار بــا
نرمافــزار ،راهنمــای نرمافــزار و ســایر امکانــات و قابلیتهــای نرمافــزار) بیــان کردنــد.

ایــن پرسشــنامه در دو بخــش تنظیــم گردیــده اســت :بخــش نخســت ،شــامل پرسشــنامة

اطالعــات جمعیتشــناختی اســت کــه حــاوی هشــت ســؤال در رابطــه بــا مشــخصات کاربــران

اســت .بخــش دوم ،بــر اســاس پرسشــنامة اســتاندارد  QUISطراحــی شــده اســت (Chin, Diehl and

Norman 1988؛ زرهســاز  )1384کــه ابــزاری معتبــر بــراي ســنجش رضایــت کاربــران از تعامــل

بــا سیســتمهاي اطالعاتــی اســت و شــامل بخشهــای زیــر اســت :نظــر کلــی کاربــران نســبت بــه

نرمافــزار ،و نیــز میــزان رضایــت کاربــران از صفحــة نمایــش اطالعــات (ســؤالهاي شــش تــا
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نــوزده) ،واژگان و پیامهــاي نرمافــزار (ســؤالهاي بیســت تــا بیســتوهفت) ،ســهولت یادگیــري
(ســؤالهاي بیستوهشــت تــا ســیوچهار) ،راهنمــا (ســؤالهاي ســیوپنج تــا چهــلودو) و

قابلیتهــا و امکانــات نرمافــزار (ســؤالهاي چهلوســه تــا چهلوهشــت) مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و نتایــج زیــر بهدســت آمــده اســت.

 .5یافتههای پژوهش

ارزیابــی نظــر کلــی کاربــران نســبت بــه نرمافــزار نشــان میدهــد کــه باالتریــن میانگیــن

( )4/09مربــوط بــه ســؤال  ،4و پایینتریــن میانگیــن ( )2/55مربــوط بــه ســؤال  2اســت .یعنــی

کاربــران بیشــترین میانگیــن رضایــت را از یافتــن اطالعــات مــورد نیــاز خــود بــا اســتفاده از ایــن

نرمافــزار داشــتهاند (ســؤال  ،)4و در اســتفاده از نرمافــزار کمتریــن احســاس ســردرگمی را
داشــتهاند (ســؤال ( )2جــدول .)1

جدول  .1نظر کلی کاربران نسبت به نرمافزار
واکنش کلی کاربران

میانگین

انحراف
استاندارد

1

كار با اين نرمافزار آسان است.

3/73

1/27

2

در استفاده از اين نرمافزار احساس سردرگمي ميكنم.

2/55

1/04

3

كار با اين نرمافزار خستهكننده است.

2/73

1/19

4

با استفاده از اين نرمافزار به اطالعات مورد نياز خود در يافتن پایاننامهها دست
يافتهام.

4/09

0/54

5

به نظر من اين نرمافزار داراي انعطافپذيري الزم است (يعني نرمافزار با توجه به
سطح مهارت و ويژگيها و نيازهاي من راههاي مناسبي را براي رسيدن به پاسخ در
پيش روي من ميگذارد).

3/55

0/82

در ارزیابــی میــزان رضایــت کاربــران از صفحــة نمایــش اطالعــات نرمافــزار مشــاهده میشــود

کــه باالتریــن میانگیــن )4/45( ،و پایینتریــن میانگیــن ،)2/09( ،اســت .یعنــی کاربــران بیشــترین
میانگیــن رضایــت را از راحــت بــودن امــکان برگشــت از یــک صفحــه بــه صفحــة نخســت نرمافــزار
داشــتهاند (ســؤال  ،)17و نحــوة نمایــش اطالعــات کتابشــناختی ،ســرعنوانهای موضوعــی و ...

کمتریــن احســاس ســردرگمی را در کاربــران ایجــاد کــرده اســت (ســؤال ( )19جــدول .)2
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جدول  .2میزان رضایت کاربران از صفحة نمایش اطالعات
صفحة نمایش اطالعات

میانگین

انحراف
استاندارد

6

حروف موجود در صفحههاي نمايش اين نرمافزار را بهراحتي ميتوان خواند.

4/09

0/83

7

فونت حروف موجود در صفحههاي نمايش اين نرمافزار مناسب است.

3/82

1/25

8

اطالعات مورد نياز خود را بهراحتي در صفحههاي نمايش اين نرمافزار پيدا ميكنم.

4/00

0/89

9

مقدار اطالعات ارائهشده در هر صفحه نمايش بهاندازة كافي است.

3/91

0/94

 10نظم اطالعات ارائهشده در هر صفحة نمايش منطقي به نظر ميرسد.

4/00

1/1

 11براي ارائة اطالعات از فضاهاي مختلف موجود در صفحههاي نمايش اين نرمافزار
بهصورت مناسبي استفاده شده است.

3/91

0/83

 12طرح كلي صفحههاي نمايش اين نرمافزار جذاب است.

3/45

1/13

 13صفحههاي نمايش اطالعات در اين نرمافزار بسيار شلوغ و سردرگمكننده هستند.

3

1/18

 14نحوة نمايش اطالعات کتابشناختی و چکیدة پایاننامهها در اين نرمافزار مفيد است.

3/91

0/83

 15محدودكردن تعداد ركوردهاي قابل نمايش در صفحة نمايش اين نرمافزار بهسادگي
امکانپذیر است.

3/45

1/04

 16امكان برگشت از يك صفحه به صفحة پيشين در اين نرمافزار بهسادگي امکانپذیر است3/73 .

1/19

 17امكان برگشت از يك صفحه به صفحة نخست نرمافزار بهراحتي امکانپذیر است.

4/45

0/69

 18از رنگهاي متنوع و جذابي در صفحههاي نمايش اين نرمافزار استفاده شده است.

3/91

0/83

 19نحوة ظاهرشدن و نمایش اطالعات کتابشناختی پایاننامهها و سرعنوانهای موضوعی در 2/09
نوار کناری نرمافزار ،بيشتر مرا سردرگم ميكند.

1/04

در بخــش واژگان و پیامهــای نرمافــزار ،بیشــترین میانگیــن )4/36( ،اســت کــه نشــان میدهــد

انتخــاب واژههــا در تمــام صفحــات نرمافــزار بهصــورت یکدســت انتخــاب شــده و بــرای بیــان

ت و کمتریــن میانگیــن رضایــت)2/45( ،
یــک مفهــوم از واژههــای متفــاوت اســتفاده نشــده اســ 

اســت کــه نشــان میدهــد ،بــه هنــگام بــروز اشــتباه در اســتفاده از نرمافــزار پیامهایــی کــه کاربــر را

بــرای حــل مشــکل راهنمایــی کنــد ،ظاهــر نمیشــو د (جــدول .)3
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جدول  .3میزان رضایت کاربران از واژگان و پیامهای نرمافزار
میانگین

انحراف
استاندارد

 20معناي هيچيك از واژههاي بهكاررفته در اين نرمافزار برايم مبهم نیست.

4/27

0/47

 21از واژگان مربوط به عمليات رايانه به ميزان زيادي در اين نرمافزار استفاده شده است.

2/90

0/99

 22از واژگان تخصصي كتابداري در اين نرمافزار زياد استفاده شده است.

2/73

0/10

 23واژهها بهصورت يكدست در تمام صفحات مورد استفاده قرار گرفتهاند ،يعني براي بيان 4/36
يك مفهوم از دو واژة متفاوت استفاده نشده است.

0/50

واژگان و پیامهای نرمافزار

4

 24انتخاب واژههاي مربوط به گزينهها (مانند برچسب ،گره ،پایاننامه ،کلیدواژه ،سرعنوان
موضوعی ،راهنمای کاربر ،پایاننامههای مرتبط با موضوع ،کلیدواژههای مرتبط با
موضوع) و يا ساير بخشهاي صفحههاي نمايش اطالعات بهخوبي صورت گرفته و به
جستوجوي اطالعات مورد نظر من كمك ميكند.

0/45

 25چنانچه دچار اشتباهي در استفاده از اين نرمافزار شوم ،نرمافزار با پيامهاي خود مشكل را 2/45
برايم روشن كرده و در حل آن به من كمك ميكند.

0/69

 26پيامهاي نظام بسيار كوتاه و مبهم هستند.

2/91

0/54

 27نرمافزار در هر مرحله مرا از عملياتي كه انجام ميدهد و مو قعيتي كه در آن قرار دارم،
آگاه ميكند.

3

1

در بخــش یادگیــری چگونگــی کار بــا نرمافــزار ،بیشــترین میانگیــن رضایــت )4/27( ،را

نشــان میدهــد کــه کاربــران از یادگیــری چگونگــی انجــام جس ـتوجوی ســاده در ایــن نرمافــزار

بیشــترین رضایــت را داشــتهاند ،و کمتریــن میانگیــن بهدســتآمده )1/73( ،اســت کــه تعــداد

مراحــل مــورد نیــاز بــرای انجــام یــک جسـتوجو و رســیدن بــه نتیجــه بیــش از انــدازه زیــاد نبــوده
و کاربــران ســریع بــه نتیجــة مــورد نظــر خــود دســت یافتهانــد (جــدول .)4

جدول  .4میزان رضایت کاربران از یادگیری چگونگی کار با نرمافزار
میانگین

انحراف
استاندارد

 28يادگيري چگونگي آغاز كار در اين نرمافزار آسان است.

4/18

0/87

 29يادگيري چگونگي انجام جستوجوي ساده در اين نرمافزار آسان است.

4/27

0/67

 30يادگيري چگونگي انجام عمليات پيچيده مانند جستوجوي پيشرفته (محدودکردن
جستوجو به سال و یا فیلد خاص و ترکیب آنها با هم) در اين نرمافزار دشوار است.

2/45

1/29

 31زمان زيادي براي يادگيري چگونگي كار با اين نرمافزار مورد نياز است.

1/91

0/54

یادگیری چگونگی کار با نرمافزار
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یادگیری چگونگی کار با نرمافزار

میانگین

انحراف
استاندارد

 32براي يادگيري شيوة انجام يك جستوجوي موفق ،مثالهاي ارائهشده توسط نرمافزار مفيد 2/73
هستند.

0/79

2/54

0/93

 34تعداد مراحل مورد نياز براي انجام يك جستوجو و رسيدن به نتيجه بيش از اندازه زياد 1/73
است.

0/90

 33چگونگي كار با اين نرمافزار را بيشتر با شيوة آزمون و خطا ياد ميگيرم.

در بخــش راهنمــای نرمافــزار بیشــترین میانگیــن رضایــت )4/00( ،مربــوط بــه مناس ـببودن

وضعیــت قــرار گرفتــن صفحــة راهنمــا بــر روی صفحــة اصلــی نرمافــزار اســت و کمتریــن میــزان

رضایــت )2/36( ،اســت کــه نشــان میدهــد راهنمــای نرمافــزار واضــح بــوده و کاربــر را ســردرگم
نمیکنــد (جــدول .)5

جدول  .5میزان رضایت کاربران از بخش راهنمای نرمافزار
راهنمای نرمافزار

میانگین

انحراف
استاندارد

 35هرگاه در استفاده از اين نرمافزار دچار مشكل شوم ،راهنماي نرمافزار به خوبي مرا ياري 3/27
ميكند.

1/01

 36محتواي راهنماي نرمافزار را كام ً
ال درك ميكنم.

4/00

0/52

 37يافتن اطالعات مورد نظر من در راهنماي نرمافزار بهراحتي امکانپذیر است.

3/82

0/87

 38ميزان كمك ارائهشده در صفحة راهنماي نرمافزار مناسب و كافي به نظر ميرسد.

3/64

0/67

 39براي انجام يك جستوجو ،راهنما اطالعات مفيدي را ارائه ميكند.

4/00

0/45

 40راهنماي نرمافزار بيشتر مرا سردرگم ميكند.

2/36

0/81

 41دسترسي به صفحة راهنما از هر صفحهاي از نرمافزار بهسادگي امکانپذیر است

3/91

0/83

 42وضعيت قرار گرفتن صفحة راهنما بر روي صفحة اصلي مناسب است.

4/00

1/09

در مــورد ســایر امکانــات و قابلیتهــای نرمافــزار ،پاســخهای کاربــران نشــان میدهــد کــه

کاربــران از قابلیتهــای نرمافــزار رضایــت خوبــی داشــتهاند ،و از بیــن ســؤاالت پرسیدهشــده ،از

اینکــه همزمــان بــا وارد کــردن کلمــة مــورد جس ـتوجو نتایــج بالفاصلــه نمایــش داده میشــود،

بیشــترین میانگیــن رضایــت )4/55( ،را داشــتهاند و از امکانــات تعامــل کاربــر بــا نرمافــزار و نیــز

امکانــات نمایشــی بــرای یافتــن اطالعــات پایاننامههــا کمتریــن میــزان رضایــت بــا میانگیــن ()4/00

را داشــتهاند (جــدول .)6
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جدول  .6میزان رضایت کاربران از سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار
میانگین

انحراف
استاندارد

 43نرمافزار از سرعت بااليي در پاسخگويي برخوردار است.

4/27

0/47

 44پس از وارد کردن کلمة مورد جستوجو ،نرمافزار بالفاصله نتايج را نشان ميدهد.

4/55

0/52

 45تصحيح اشتباهاتي كه مرتكب ميشوم بهسادگي امکانپذیر است.

4/09

0/83

 46تصحيح تايپي عبارت جستوجو بهسادگي امکانپذیر است.

4/36

0/50

 47از امكانات نرمافزار (مانند امكان تعامل کاربر با گراف و امکان انتخاب چند پایاننامه و
ثابتکردن محل آنها و یا نمایش ارتباط بین پایاننامهها باکلیدواژهها بر روی گراف ،و
یا امکان دانلود چکیده و اطالعات کامل کتابشناختی پایاننامهها) رضايت دارم.

4

0/45

سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار

 48از امكانات ارائهشده براي جستوجوي بهتر (مانند امكان انجام جستوجو بر اساس فیلد 4/27
خاص و استفاده از محدودگرها) رضايت دارم.

0/47

در مقایســة میانگیــن رضایــت کاربــران از بخشهــای مختلــف نرمافــزار ،ســایر امکانــات

و قابلیتهــای نرمافــزار بیشــترین میــزان رضایــت کاربــران ( )4/26را بــه خــود جلــب کــرده و
یادگیــری چگونگــی کار بــا نرمافــزار کمتریــن میــزان رضایــت را داشــته اســت (( ) 2/83جــدول .)7
جدول  .7مقایسة میانگین رضایت کاربران از بخشهای مختلف نرمافزار
بخشهای مختلف نرمافزار

میانگین

انحراف
استاندارد

واکنش کلي کاربران

3/33

0/55

صفحة نمايش اطالعات

3/69

0/47

واژگان و پيامهاي نرمافزار

3/30

0/42

یادگیری چگونگی کار با نرمافزار

2/83

0/32

راهنمای نرمافزار

3/62

0/47

سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار

4/26

0/40

در ســنجش میــزان اهمیــت عناصــر و ویژگیهــای مختلــف نرمافــزار از نظــر کاربــران ،عناصــر

و ویژگیهــای مربــوط بــه راهنمــای نرمافــزار بیشــترین اهمیــت ( )2/27و عناصــر و ویژگیهــای
مربــوط بــه امکانــات و قابلیتهــای نرمافــزار کمتریــن میــزان اهمیــت ( )1/82را داشــته اســت کــه

در محاســبة میانگیــن رضایــت کاربــران از بخشهــای مختلــف نرمافــزار ،راهنمــای نرمافــزار،
از نظــر میــزان رضایــت کاربــران در رتبــة ســوم (بــا میانگیــن  )3/62قــرار داشــته و قابلیتهــا و
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امکانــات نرمافــزار نیــز باالتریــن میــزان رضایــت کاربــران (بــا میانگیــن  )4/26را داشــته اســت

(جــدول .)8

جدول  .8میزان اهمیت عناصر و ویژگیهای مختلف نرمافزار از نظر کاربران
عناصر و ویژگیهای مختلف نرمافزار

میانگین

انحراف
استاندارد

عناصر و ویژگیهای مربوط به صفحه نمایش اطالعات

2/18

1/25

عناصر و ویژگیهای مربوط به واژگان و پیامهای نرمافزار

2/18

0/87

عناصر و ویژگیهای مربوط به چگونگی یادگیری نرمافزار

2/09

1/22

عناصر و ویژگیهای مربوط به راهنمای نرمافزار

2/27

1/27

عناصر و ویژگیهای امکانات و قابلیتهای نرمافزار

1/81

0/75

چنانچــه طیــف اشارهشــده در جــدول  ،9بــرای ســنجش کیفــی میــزان رضایــت کاربــران از

سیســتم بازیابــی اطالعــات در نظــر گرفتــه شــود ،در ایــن صــورت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

میانگیــن متغیرهــای رضایــت (نظــر کلــي کاربــران ،واژگان و پيامهــاي نرمافــزار و یادگیــری

چگونگــی کار بــا نرمافــزار) در وضعیــت «متوســط» و میانگیــن متغیرهــای رضایــت (صفحــة

نمايــش اطالعــات ،راهنمــای نرمافــزار ،ســایر امکانــات و قابلیتهــای نرمافــزار) در وضعیــت

«زیــاد» قــرار دارنــد.

جدول  .9طیف سنجش کیفی میزان رضایت

 <0میانگین <0/5

هیچ

 <0/5میانگین <1/5

بسیار کم

 < 1/5میانگین < 2/5

کم

 < 2/5میانگین < 3/5

متوسط

 < 3/5میانگین < 4/5

زیاد

 < 4/5میانگین < 5

بسیار زیاد

 .6بحث و نتیجهگیری

در پژوهــش حاضــر یــک سیســتم بازیابــی اطالعــات طراحــی و بهعنــوان یــک الگــوی

پیشــنهادی بــرای طراحــی سیســتمهای بازیابــی اطالعــات درکتابخانههــای دیجیتــال ارائــه شــده
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اســت .نمایــش ارتبــاط موضوعــی پایاننامههــا یــک ویژگــی منحصربهفــرد اســت کــه در

طراحــی ایــن سیســتم بــه آن توجــه شــده اســت .در ایــن سیســتم ارتبــاط موضوعــی پایاننامههــا
بــا بهکارگیــری اصــول مصورســازی بهصــورت گــراف عنــوان -موضــوع طراحــی شــده اســت.

از نــکات قابــل مالحظــة دیگــری کــه در ایــن پژوهــش انجــام گرفته ،اســتفاده از ســرعنوانهای

موضوعــی فارســی بــرای اختصــاص موضوعهــای متناســب بــا کلیدواژههــای پایاننامههــا و

نمایــش ارتباطهــای موضوعــی بیــن پایاننامههــا بــر اســاس ســرعنوانهای موضوعــی اســت.

ایــن اقــدام باعــث میشــود تمامــی اشــتراکهای موضوعــی بیــن پایاننامههــا بهطــور دقیــق

بیــان شــود؛ زیــرا بــرای نمایــش دقیــق ارتباطهــای موضوعــی الزم اســت موضوعــات پایاننامههــا

یکدســت باشــند و بهعبــارت دیگــر ،اختصــاص موضــوع بــر اســاس واژگان کنترلشــده انجــام

گیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه کلیدواژههــای پایاننامههــا اغلــب بــر اســاس واژگان کنترلشــده

انتخــاب نشــدهاند .در اســتفاده از نرمافــزار ایــن ویژگــی مــورد توجــه کتابــداران قــرار گرفــت و
آن را ویژگــی مفیــدی دانســتند کــه رعایــت آن در بازیابــی موضوعــی پایاننامههــا ضــروری اســت
ت (جــدول  ،3ســؤال .)24
کــه در سیســتمهای بازیابــی کنونــی از آن غفلــت شــده اس ـ 

همچنیــن ،بهدلیــل نقشــی کــه کلیدواژههــا در بازیابــی پایاننامههــا دارنــد و امــکان دارد

کــه کاربــران کلیدواژههــا را مــورد جســتوجو قــرار دهنــد ،در ایــن سیســتم بازیابــی ،امــکان

دسترســی کاربــر بــه کلیدواژههــای پایاننامههــا و جســتوجو در بیــن آنهــا نیــز فراهــم شــده و
ت (جــدول  ،6ســؤال .)48
ایــن ویژگــی نیــز مــورد رضایــت کاربــران قــرار گرفتــه اس ـ 

در حالــی کــه نمایهســازی پایاننامههــا بــا توجــه بــه حــوزة موضوعــی آنهــا و بــه اعتبــار

تخصصیبــودن زمینــة کار پایاننامههــا بایــد بــر اســاس اصطالحنامههــا انجــام گیــرد ،ولــی

در ایــن پژوهــش از ســرعنوانهای موضوعــی بــرای ایــن کار اســتفاده شــده اســت .از دالیلــی

کــه میتــوان بــرای توجیــه ایــن مطلــب بیــان کــرد ،زمینــة موضوعــی پایاننامههــای رشــتههای
آموزشــی مــورد نظــر در ایــن پژوهــش اســت .رشــتههای مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی

و رشــتة کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی از رشــتههایی هســتند کــه فعالیتهــای پژوهشــی

آنهــا اغلــب بیــنرشــتهای بــوده و در حوزههــای موضوعــی متفــاوت انجــام میگیرنــد .از

ایــن رو ،در صــورت اســتفاده از اصطالحنامــه بــرای اختصــاص کلیدواژههــای کنترلشــده بایــد

از اصطالحنامههــای موضوعــی مختلــف اســتفاده شــود کــه ایــن خــود باعــث عــدم یکدســتی در

اختصــاص کلیدواژههــا خواهــد شــد و از طرفــی اصطالحنامههــای جامــع و کامــل در حوزههــای

موضوعــی مختلــف در زبــان فارســی وجــود نــدارد و اســتفاده از اصطالحنامههــای انگلیســی نیــز
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مســتلزم ترجمــة شــخصی واژههاســت کــه ایــن موضــوع هــم باعــث عــدم یکدســتی و کنتــرل
واژگان انتخابشــده میگــردد .بــههمیــن دلیــل ،بــا مشــاورههای انجامگرفتــه بــا متخصصــان

کتابــداری ،تصمیــم بــر آن شــد کــه از ســرعنوانهای موضوعــی فارســی بــرای ایــن منظــور اســتفاده
شــود ،کــه هــم دربرگیرنــده حوزههــای موضوعــی گســتردهای اســت و هــم بـه زبــان فارســی اســت

و نیــاز بــه ترجمــة شــخصی واژگان نخواهــد بــود.

سیســتم بازیابــیِ اطالعــات ســعی
در زمینــة نمایــش گرافیکــی اطالعــات ،در طراحــی ایــن
ِ

شــده اســت کــه از رنگهــای مناســب و کاربرپســند اســتفاده شــود و یــک محیــط آرام بــرای

جســتوجو فراهــم گــردد .رنــگ گرههــای مربــوط بهعنــوان پایاننامههــا و ســرعنوانهای
موضوعــی متفــاوت هســتند و بــا حرکــت بــر روی هــر کــدام از گرههــا ،گرههــای متصــل بــه
آن تغییــر رنــگ پیــدا میکنــد و بــه کاربــر در یافتــن اطالعــات مــورد نیــاز کمــک میکنــد کــه
موجــب رضایــت کاربــرانقــرار گرفتــه اســت (جــدول .)2

اطالعاتــی کــه بــرای هــر گــره در نظــر گرفتــه شــده ،بــر اســاس تجربــة پژوهشــگر در

پاســخگویی بــه مراجعــان در بخــش پایاننامههاســت و اطالعاتــی گنجانــده شــده اســت کــه در

انجــام مطالعــات پژوهشــی بــرای کاربــران مفیــد باشــد .ایــن اطالعــات بهســادگی و بــا حرکــت

نشــانگر بــر روی گرههــا در صفحــة نمایــش ظاهــر میشــود .بهعنــوان مثــال ،از اطالعــات مفیــدی
کــه ارائــه شــده ،میتــوان بــه اســاتید مرتبــط بــا یــک موضــوع اشــار ه کــرد .ایــن مــورد در انتخــاب

موضــوع پژوهــش و آشــنایی بــا اســاتیدی کــه در موضــوع مــورد نظــر فعالیــت داشــتهاند ،بســیار

مفیــد اســت .کاربــر بــا حرکــت بــر روی هــر کــدام از موضوعهــا اســاتید مرتبــط بــا آن موضــوع را

در صفحــة نمایــش مشــاهده میکنــد.

بخــش جسـتوجو بهصــورت کامـ ً
ا ســاده طراحــی شــدهاســت و نیــازی بــه انجــام عملیــات

پیچیــده بــرای جس ـتوجو نیســت .جس ـتوجوی واژه بهصــورت حرفبهحــرف اســت و نمایــش

نتایــج بالفاصلــه بعــد از وارد کــردن هــر حــرف نمایــش داده میشــود و نتایــج نامربــوط از صفحــة
نمایــش حــذف میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،بــ ه محــض شــروع جســتوجو تنهــا نتایــج مرتبــط

بــا واژة مــورد جســتوجو قابــل مشــاهده خواهــد بــود .امکانــات محدودکــردن جســتوجو

بهگون ـهای طراحــی شــده کــه بــا اعمــال محدودیــت ،نمایــش گــراف نیــز محــدود شــده و مــوارد

نامنطبــق از صفحــة نمایــش حــذف میشــون د (جــدول .)6
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ایــن نرمافــزار در قالــب «اپلــت» 1طراحــی شــده و قابــل اســتفاده در محیــط وب اســت .بــا

بهکارگیــری ایــن قابلیــت میتــوان بــه ارائــة خدمــات در خــارج از محیــط دانشــگاه نیــز پرداخــت

کــه یــک ویژگــی بســیار مفیــد در کارایــی سیســتمهای بازیابــی اطالعــات در کتابخانههــای
دانشــگاهی اســت.

سیســتم بازیابــی اطالعــات حاضــر بــا بهکارگیــری تخصــص پژوهشــگر در زمینــة کتابــداری

و اطالعرســانی پزشــکی و تلفیــق آن بــا مهارتهــای متخصصــان برنامهنویســی رایان ـهای طراحــی

شــده اســت.

آگاهــی کتابــداران در مــورد ویژگیهــای مطلــوب سیســتمهای بازیابــی اطالعــات و تجربــة

آنهــا در پاســخگویی بــه مراجعهکننــدگان بخــش پایاننامههــا در کتابخانههــای دانشــگاهی ،و

آگاهــی آنهــا از نیــاز اطالعاتــی مراجعهکننــدگان بههمــراه آشــنایی متخصصــان برنامهنویســی بــا

روشهــای مناســب طراحــی سیســتمهای بازیابــی اطالعــات باعــث شــدهاســت کــه ایــن نرمافــزار،
هــم از لحــاظ قابلیتهــای نرمافــزاری و هــم از لحــاظ توانایــی پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتــی
مراجعهکننــدگان کارآمــد باشــد .ب ـ ا وجــود ایــن ویژگیهــا ،ایــن سیســتم بازیابــی اطالعــات بــرای
کتابخانههــای دانشــگاهی و بهخصــوص بخــش پایاننامههــا بســیار مناســب و مفیــد اســت.

 .7پیشنهاد برای پژوهشهای بیشتر

میتــوان ایــن طــرح را بــرای پایاننامههــای دانشــکدههای دیگــر دانشــگاه نیــز طراحــی

کــرد و بــا ایجــاد ارتبــاط موضوعــی بیــن پایاننامههــای دانشــکدههای مختلــف موجــب اطــاع
پژوهشــگران از پایاننامههــای همموضــوع در دانشــکدههای دیگــر شــد و همکاریهــای

پژوهشــی را در ســطح دانشــگاه گســترش داد و یــا حتــی بــا گســترش ایــن طــرح در ســطح کشــور،
ن رشــتهای را در ســطح دانشــگاههای کشــور گســترش داد.
همکاریهــای پژوهشــی بیــ 
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ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪزاد ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

سمیه
محمدزاد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ وي ﻣﺼﻮرﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و
ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ.

فارغالتحصیـل کارشناسـی ارشـد کتابداری و اطالعرسـانی پزشـکی از دانشـگاه

دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ.

علوم پزشـکی تبریز اسـت.

ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪزاد ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
زمینههـای فعالیـت علمـی وی مصورسـازی اطالعـات ،تعامـل انسـان و رایانـه و

داﻧﺸﮕ
ﭘﺰﺷﻜﻲ از
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﻓﺎرغ
ﻣﺤﻤﺪزاد،
ﺳﻤﻴﻪ
راﻳﺎﻧﻪ و
رﺳﺎﻧﻲاﻧﺴﺎن و
اﻃﻼعﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺼﻮرﺳﺎزي
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ وي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
زﻣﻴﻨﻪ
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻫﺎياسـت.
دیجیتـال
هـای
کتابخانه

اﺳﺖ.زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ وي ﻣﺼﻮرﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و راﻳﺎﻧﻪ
دﻳﺠﻴﺘﺎلاﺳﺖ.
ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪزاد ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي

محمدزاد.
دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ
مریم

ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪوز و اﻧﺪر
اﭘﻠﻴﻜﺸﻦ
علــومﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ارشــدﻫﺎي
کارشناســی زﻣﻴﻨﻪ
التحصیــل اﻳﺸﺎن در
ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ.
ﻫﺎيمهای
سیســت
ﻧﻮﻳﺴﻲگرایــش
کامپیوتــر
فارغ

هــای برنامه
اﻣﻨﻴﺖ در
ﻫﺎي ایشــان
اســت.
تبریــز
کامپیوتــری
نویســیاﻧﺠﺎم داده و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
زمینهﻫﺎي
ﺷﺒﻜﻪ
زﻣﻴﻨﻪ
دانشــگاه در
ﻫﺎيازﻣﺘﻌﺪدي
ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪزاد ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
اپلیکشــنهای تحــت وینــدوز و اندرویــد فعالیــت داشــته و پژوهشهــای

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ
ارﺷﺪوي
ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻮرد
اﺳﺖ.
ﻛﺮده
اﻧﺪروﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟ
وز و
از :وﻳﻨﺪ
ﺗﺤﺖ
اﭘﻠﻴﻜﺸﻦﻫﺎي
ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي
ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ
در
اﻳﺸﺎن
ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮ
ﻧﻮﻳﺴﻲﻫﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﮔﺮاﻳﺶ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻋﻠﻮم
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
زﻣﻴﻨﻪﺎرغ
ﻣﺤﻤﺪزاد ،ﻓ
متعــددی در زمینههــای امنیــت شــبکههای کامپیوتــری انجــام داده و مقاالتــی

ﻧﻔﻮذ.
زﻣﻴﻨﻪو
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ایــن.ﻫﺎي
ﺷﺒﻜﻪ
اﻣﻨﻴﺖ
اســت.
کــرده
منتشــر
زمینــه
نیــز
اﻧﺪروﻳﺪاﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻧﻴﺰ در
ﻫﺎياﻧﺠﺎم
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﺗﺸﺨﻴﺺﺷﺒﻜﻪ
اﻣﻨﻴﺖ
ﻫﺎي
زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺘﻌﺪدي در
درﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﺖدادهوﻳﻨوﺪوز و
ﻫﺎياﭘﻠﻴﻜﺸﻦ
ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ
ﺗﺒﺮﻳﺰ

زمینههـای پژوهشـی مـورد عالقـه وی عبارتانـد از :برنامهنویسـی کامپیوتـری،
ﻣﻬﻨﺪﺳ
ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻋﻼﻗﻪ وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎيزﻣﻴﻨﻪﻫﺎي
اﺳﺖ.
ﻛﺮده
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ،ﻧﻴﺰ در
داده و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ
اﻧﺠﺎم
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﻣﻮرد اﻣﻨﻴﺖ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪدي در
ﭘﮋوﻫﺶ
مهندسـی نرمافـزار ،امنیـت شـبکههای کامپیوتـری و تشـخیص نفوذ.

ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و
اﺳﺖ.ﻫﺎي
ﻛﺮده ﺷﺒﻜﻪ
اﻣﻨﻴﺖ
ﻋﻼﻗﻪ وي ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ،ﻣﻬ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي
محمدحسین بیگلو

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
دﻛﺘﺮﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
اﻣﻨﻴﺖ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﻫ
ﻧﻔﻮذ .ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺸﺨﻴﺺﻋﻀﻮ
ﺑﻴﮕﻠﻮ ،وداﻧﺸﻴﺎر و
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
دانشــیار و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،هماکنــون در

اﺳﺖـ.ـتازاســت.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖــه فعالی
ﺑﻪ مشــغول ب
ﻣﺸﻐﻮلـگاه
داﻧﺸﮕﺎهایــن دانشـ
اﻳﻦعلــوم پایــة
ﭘﺎﻳﺔـروه
گـ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وي ﻣ

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﻫﻢاﻛﻨﻮن د
ـازیﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻤﻲ
ﻫﻴﺌﺖ
عالقـو
داﻧﺸﻴﺎر
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
اطالعــات،
مصورسـ
ـوان بــه
ﻋﻀﻮیتـ
ـه وی م
ﺑﻴﮕﻠﻮ،ـورد
پژوهشــی مـ
دﻛﺘﺮزمینههــای
از

اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و  ...اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ـاره نمــود.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ...
ﻣﺸﻐﻮلـدات علمــی
تحلیــل تولیـ
اﻳﻦـنجی،
ﭘﺎﻳﺔمسـ
عل
اﻛﻨﻮﺑﻪ
ﺗﻮان
ﭘﺰﺷﻜﻲ وي
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﻋﻀﻮـ از
اﺳﺖاش.
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻲﻫﻢ
ﺗﺒﺮﻳﺰ،
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻋﻠﻮم
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
زﻣﻴﻨﻪﻋﻠﻤﻲ
ﻫﻴﺌﺖ
ﺑﻴﮕﻠﻮ،ﺑﻪداﻧﺸﻴﺎر و
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
دﻛﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و  ...اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﭘﺎﻳﺔ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ .از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وي ﻣﻲﺗﻮان
840

اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و  ...اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

