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Abstarct 
The purpose of this study was to evaluate the library software of Pars Azarakhsh, 

Simorgh, and Saman in terms of information retrieval features in the web 

environment. The present study is applied type. The statistical population consists of 

Pars Azarakhsh, Simorgh, and Saman library software. To measure, review, identify 

and evaluate the dimensions of the research, the status of library software in 5 

indicators was reviewed and analyzed. The data of this research were collected by 

observing the software website and using the opinions of the software experts and 

were analyzed using descriptive statistical methods. Findings showed that in the field 

of search capabilities in various fields, Pars Azarakhsh with 98.85% points, and 

Saman and Simorgh with 96.55% points obtained the highest and lowest scores. In 

the section of various search formulations, Simorgh and Pars Azarakhsh with 100% 

points and Saman software with 83.34% points obtained the highest and lowest scores. 

In other types of software searches, Pars Azarakhsh with 78.43% points, and Saman 

software with 76.97% points had the highest and lowest points. The results also 

showed that the studied software, in terms of retrieval and information retrieval 

features in the web environment, had good improvements over their previous versions 

and were able to meet more than 80% of the criteria studied in this study. 

Keywords: Library Software, Information Retrieval, Web Environment, 

Evaluation Criteria.  

 
 Corresponding Author: ynorouzi@gmail.com   

How to Cite: Nowrozi, Yaghob. (2022). Information Retrieval in the Web 

Environment (Case Study: Iranian Library Software). Knowledge Retrieval and 

Semantic Systems, 9(30), 67-92. 

 

mailto:ynorouzi@gmail.com


 

  --------- های معناییبازیابی دانش و نظامفصلنامه علمی  --

     92تا   67، ص  1401، بهار، 30، شماره  9دوره 

jks.atu.ac.ir 
10.22054/JKS.2021.57974.1402 DOI: 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
ت: 

یاف
در

خ 
اری

ت
11/

05/
99

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
؛ ت

08/
11/

99
  

  
  

 
2

4
7

6
-3

8
7

X
 

IS
S

N
:

 
eI

S
S

N
:2

7
8

3
-

1
7

9
5

  
 

شی
وه

پژ
له 

مقا
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
ت: 

یاف
در

خ 
اری

ت
26/

09/
14

00
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

؛ ت
10/

11/
14

00
  

  
  

 
 

eI
S

S
N

:2
7

8
3

-1
7
9

5
  

 

افزارهای نرمبازیابی اطالعات در محیط وب )مورد مطالعه: 

 ای ایران(کتابخانه

 چکیده

نرم ارزیابی  هدف  با  پژوهش  کتابخانهاین  تحتافزارهای  نظر ای  از  سامان  و  سیمرغ  آذرخش،  پارس  وب 

جامعة  .  بوداطالعات در محیط وب انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی  های بازیابی ویژگی 

.  دادند  تشكیل  انسام  و   وب پارس آذرخش، سیمرغای تحتکتابخانهافزارهای  آماری پژوهش حاضر را نرم 

مورد   شاخص  5  درای  ی کتابخانهافزارهانرم  تیابعاد پژوهش وضع  ی ابیو ارز  یی شناسا  ،ی سنجش، بررس  یبرا

تحل  ی بررس ازداده  .قرار گرفت  لیو  این پژوهش  نرم  های  وبگاه  ای مورد  کتابخانه  افزارهایطریق مشاهده 

  آمار   هایروش   از  استفاده   باگردآوری و    افزارهای مورد مطالعهنرم ن  اگیری از نظرات متخصصو بهره  پژوهش

جو در  و جست   هایتیقابلهای پژوهش نشان داد که در قسمت  یافته  .قرارگرفت  لیتحلو هیتجز  موردی  فیتوص

با  طور مشترکبه افزارهای سامان و سیمرغ درصد امتیاز و نرم 85/98افزار پارس آذرخش با ، نرملدهایانواع ف 

  ی هایبندانواع فرمول  قسمت  دردرصد امتیاز به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازات را کسب کردند.    55/96

  از یامت  درصد  34/83  با  سامان  افزارنرم  و   ازیامت  درصد  100  با  آذرخش  پارس  های سیمرغ و افزارنرم،  جوو جست

دیگر    قسمت  در  .نمودند  کسب  را  ات ازیامت  نیکمتر  و   نیشتریب  بیترت  به نرمها  جوو جستانواع    افزار، در 

 و   نیشتر یب  بیترت  به  ازیامت  درصد  97/76  با   سامان  افزارنرم  و   ازیامت  درصد  43/78  با   آذرخش  پارس   افزار نرم

نتایج پژوهش نشان داد که  کردند  کسب   را  ازیامت  نیکمتر  ای مورد پژوهش، از نظر افزارهای کتابخانهنرم . 

مح   اطالعاتی ابیباز  یهای ژگیو  نسخه وب  طیدر  به  نسبت  پیشرفت،  خود  قبلی  و  های  داشتند  خوبی  های 

 . نماینداز معیارهای مورد مطالعه در این پژوهش را رعایت  %80بیش از توانستند 

. یابیارز یارهایمعمحیط وب،  ،اطالعاتبازیابی ،ایکتابخانه افزارنرم  کلمات کلیدی:
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  مقدمه

و    مسئله چندوجهیِ ذخیره  اطالعاتیِ  محیط  در  اطالعات  عنوان  کنونی   1بازیابی  مبحثی    به 

مورد توجه قرار    رسانی ها و مراکز اطالعویژه در کتابخانهعلم اطالعات و بهجدی در حوزة  

)نبوی نرم(.  1386،  گرفته است  میان،  این  نقش ویژهافزارهای کتابخانهدر  از  و جایگاه    ای 

برخوردارند، ذخ  ابزار  ن یترمهمتنها  نه  کهای  گونهبه  ممتازی  بازیابی  رهی جهت  اطالعات  و 

 در روزگار حاضر  افزار،کتابخانه بدون نرم   کیتصور وجود    شوند، بلكهبویژه محسوب می

در    ایافزارهای کتابخانهرغم مزایای فراوان نرم با این حال، علی  .رسدنظر می امری محال به

نرم گزینش  فرایندها،  مطلوب  اخیر  پیشبرد  سالیان  مسائل  جمله  از  همواره  بهینه،  افزار 

های زیادی در قالب رساله،  پژوهش   ها به شمار آمده است. بر این اساس، تاکنون کتابخانه

افزارها صورت گرفته است  ها درباره مقایسه و ارزیابی این نرمطرح پژوهشی، مقاله و مانند آن

افزار مورد نظر باشد.  ها برای انتخاب نرمگشای بسیاری از کتابخانهتواند راهها میکه نتایج آن

پژوهش  همین  از  یكی  )در  پریرخ  و  فتاحی  »ویژگی (  1385ها  بیان  نرمبا  افزارهای  های 

سازد تا از طریق  ها را قادر میای فارسی«، معیارهایی مشخص کردند که کتابخانهکتابخانه

 ها بپردازند. افزار موردنظر به ارزیابی عملیاتی و حتی فنی آنها با نرمتطبیق آن

افزار، شالوده و پایة ایجاد یک کتابخانة  نرم  که  کنند( تأکید می2007و همكاران )  2برادلیو

اند که امكانات و  در راستای بازیابی منابع است. هرچند بسیاری از متخصصان اذعان داشته

افزار مناسب تنها یكی از آنهاست  الزم است و وجود نرم  هشرایط متعددی برای ایجاد کتابخان

افزارها امكان استفاده  . اما عدم شناخت و توانایی متخصصان در ارزیابی نرم(1387)طاهری  

افزاری را  برد. اگر بتوان انتخاب مناسب نرمها به نحوی شایسته از بین میاز توان بالقوة آن

برداری  افزار از آن بهرههای هر نرم ها، و محدودیتا، ویژگیهانجام داد و با توجه به قابلیت

این نمود، شر توسعه  برای  نرمایط  امور  گونه  تسهیل  و  بهتر  راستای کاربرمداری  در  افزارها 

افزارها  های نرمها و قابلیتترین ویژگی(. از جمله مهم1389)شریفی نیا،    فراهم خواهد شد

اطالعات، حجم کافی برای ذخیره انواع سرعت باال در بازیابی  توان به مواردی همچونمی

 

1. multifaceted information 
2. Bradly 
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اطالعات، کاربرپسند بودن اندازی نظام، ورود، اصالح، تبادل و بازیابیاهاطالعات، سادگی ر

اطالعات، امكان تهیه  جهت ایجاد ارتباط آسان و مؤثر، تدابیر ایمنی از نظر ورود و بازیابی

هر چند   اشاره کرد.  شبكه  محیط  استفاده چندکاربر در  امكان  اطالعات،  از  پشتیبان  نسخه 

دهد  شود. اما مواردی را پوشش میافزاری را شامل نمیهای نرم لیتموارد ذکر شده تمامی قاب

آن فقدان  میکه  مختل  را  عملكردها   )ها،  داودزاده  حاجیکند  و  پازوکی  العابدینی،  زین 

 (.1395 سالستانی،

ای  افزارهای کتابخانهبنابراین، با توجه به مباحث یاد شده اهمیت و نقش انكارناپذیر نرم

بستر عنوان  اطالعبه  ویژگیهای  سنجش  و  ارزیابی  با  تا  شد  موجب  های  رسانی 

نرمبازیابی تحت  در  اطالعات  و  معرفی  راستای  در  کوتاه  هرچند  گامی  داخلی  افزارهای 

نرم این  توسعه  امكان  و  صورت  امكانات  تا  است  درصدد  پژوهش حاضر  برداریم.  افزارها 

بازیابیقابلیت )به  افزارهای کتابخانهاطالعات نرمهای  ای پرکاربرد سیمرغ، پارس آذرخش 

نرم دو  اطالععنوان  مراکز  در  پراستفاده  نرم افزار  و  کشور(  کتابخانهرسانی  سامان  افزار  ای 

درکتابخانه استفاده  و  )مورد  امكانات  تطبیق  و  تعیین  هدف  با  را  کشور(  عمومی  های 

بازیابیقابلیت نرمهای  این  در  قرا اطالعات  بررسی  مورد  دهد.  افزارها  سالر  اخیردر    ، های 

انجام    ایرانداخل و خارج از  در  ای  افزارهای کتابخانههای مختلفی در خصوص نرم پژوهش 

پژوهش  این  است.  ذیل گرفته  اجمالی  نگاه  یک  در    ی افزارهانرم  یابیارز  یارهای مع  ها 

 گردد:میبندی دسته قرار گرفته است، استفاده مورد  پژوهش  ن ی ای که در اکتابخانه

  یی هاای پژوهش کتابخانه  یافزارهاجستجو و مرور در نرم   یهاقابلیت  یابیرابطه ارز  در 

  انیزند  ،یدی (، مج1388و فرهادپور )  ییدوال توان بهه میصورت گرفته است که از آن جمل

( اشاره 2008)  1و راقاوان   انای( و پژوهش را1389)  یو نعمت   ی(، نوروز1389و حسن زاده )

  یی هاای پژوهش کتابخانه  یافزارها جو در نرمو های جستیبند فرمول  یابیارز  نهی زم  درنمود.   

 3تس ی(، دورنر و کور1998) 2و هد ن ی(، گر1389) یو نعمت  ی(، نوروز1379)یگزناز جمله 

 

1. Ryana and Ragavan 

2. Green and Head 

3. Dorner and Coritz 
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  ی اب یارز  نهی زم  در( صورت گرفته است. همچنین  2010)  1و هافمن  انگی( و پژوهش  2004)

کردن    یهاقابلیت نرمجو  وجستمحدود  تحقیقاتی  میای  کتابخانه  یافزارهادر  به  توان 

(، 1389)  یو نعمت   ی(، نوروز1385و داورپناه )    یساز، فتاح(، زره1377)    ییرضاهمچون  

و راواقان    انای(، را2006(، و پژوهش احمد و همكاران )2003)2(، استرنا و راو 1390)  ینوروز

حاصل    ج ینتا  ش ی نما  یهاویژگی  ی ابیارز  خصوصدرداشت. از طرف دیگر،  ( اشاره  2008)

 (، 1385)  داورپناه  وی  فتاح   ساز،زره  (،1379)  رخیپر  وی  فتاح هایی توسط  ، پژوهش از جستجو

 (،1388)فرهادپور  ویی  دوال  (،1388پهلو)فرج  وی  زوراق  (،1386)  یزوارق  (،1385)  یدرود

  ی نعمت  وی  نوروز(،  1389)   زاده  حسن   و  انیزند  ،یدی مج  (،1388)  یزینوکار  و  طبرسا

 ( انجام گرفته است.  2006)همكاران  و احمد، (1390) ینوروز (،1389)

ی  فتاح ،  ایکتابخانه  یافزارها کاربر در نرم  ی امكانات راهنما و کمك  ی ابیرابطه با ارز  در

  فرهادپور   ویی  دوال  (،1388)  پهلوفرج  وی  (،زوارق1385)  داورپناه  و ی  فتاح  (،1379)  رخیپر  و

  (، 1390)  ینوروز  (،1389)  ی نعمت   و ی  نوروز  (،  1389زاده )  حسن  و  انیزند  ،یدی مج  (،1388)

  پژوهش  به  که   هستندی  افراد  جمله  ( از2008)  راواقان  و  انایرا  و  (2004)  تس یکور  و  دورنر

  هاى قابلیت  بررسى  بهکه    (1383)   ایزدىعالوه بر آن، مواردی مانند    .اندپرداخته  نهیزم  ن یا  در

اطالعات   و  ذخیره  در  فارسى   ایکتابخانه  افزارهاىنرم    شنیدارى   و  دیدارى  مواد  بازیابى 

استپرداخت  ی  افزارهانرمی  ابیارز  و  »سنجش  عنوان  بای  پژوهش  در  (1372)  یغائب   .ه 

را    ایکتابخانهی  افزارهانرم ی  ابیارزی  برا  رانیا  در   موجودی  افزارها نرم   بر  دی تأک   با  ایکتابخانه

یی  کارآی  ابیارزی  برایی  هاشاخص  ارائه  بهی  پژوهش  ( در1379)  یموسوموردتوجه قرار داد؛  

؛  است  پرداختهی  سیفهرستنو  نهیزم  در  آذرخش   پارس  و  کاوش  نوسا،  ایکتابخانهی  افزارهانرم 

در1388)  ی اسكندر اسالم  یافزارها نرم ای  نامهان یپا  (  قم  یعلوم  د  را  شهر  رابط    دگاهیاز 

قابل تجربه کاربرو جست  ی هاتی کاربر،  و  است  « یجو  داده  قرار    ی روزی ف   وی  ریحر  ؛ منظر 

  ام ی پ  تال ی ج ید  کتابخانه   افزارنرم  کاربران  تیرضا  سنجش   بهی  پژوهش  در(  1389)

( در 1392و همكاران )  یارس   یمحمدو نیز    اندپرداخته  آن  از  کننده  استفادهی  هادرکتابخانه

 

1. Young and Hoffman 

2. Stierna, E. J, Rowe 
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مورد    اطالعاتی  ابیباز  منظر  از  پارس آذرخش   و  روسی پاپی  تال ی ج یدی  افزارهانرم   یپژوهش

های علمی در این موضوع است. از دیگر کنكاش  ها. این پژوهش اندمطالعه تطبیقی قرار داده

افزار اطالعات در نرمبازیابی  یارهای مع  یبه بررس  یپژوهش  چیشود ه ه میظ که مالح  گونههمان

  ی عموم  ی هاوابسته به نهاد کتابخانه  ی کتابخانه عموم  2500از    شیوب سامان که در بتحت

اجرای    تی ضرورت و اهم  دهندهنشان  تواندیخود م  ن ی کل کشور است نپرداخته است که ا

 باشد. پژوهش  ن یا

بررس  بعد و  مطالعه  نرم  جهی نت  نیا  توان می  ها نهیشی پ  ی از  که    با   رانیا  ی افزارهارا گرفت 

های خودشان را در  یری ازگی اند معدل امت اند و توانستهکرده  ی های خوبشرفتی گذشت زمان پ

  ا های مكرر هستند تا بیبررس  ازمندی ن  ری تفاس  ن یبا ا  یاطالعات باال ببرند ول  بازیابی  ی ارهای مع

ها با  آن  تیف یشاهد فاصله ک  چگاهیو ه  رندی قرار گ   یابیمورد ارز  یبروز جهان   یاستانداردها

ارز  پژوهش   ن، یبنابرا.  مینباش   ادیز  یخارج   ی افزارهانرم  با  نرم  یابیحاضر  افزار کتابخانة  سه 

  ل ی تواند در جهت تكممی  اطالعاتی  ابیو سامان از نظر باز  مرغی وب پارس آذرخش، ستحت

استفاده  ن یشی پ  یهاافتهی و  بردارد  کا  یریپذگام  و  براآن  یبرمدار ربهتر  را  طراحان    یها 

ها را از  افزارنرم  ن ی ا  ،پژوهش   نیا  نهیشی شده در پ رائها   یارهای و با استفاده از مع  دیتر نماروشن 

بازیابی بررس نظر  مورد  ده  یاطالعات  بررس   یپژوهش  چی ه همچنین   د.قرار    ی ارها ی مع  یبه 

وابسته به    یکتابخانه عموم  2500از    ش یوب سامان که در ب افزار تحتاطالعات در نرمبازیابی

 دهندهنشان  واندتیخود م  ن ی نپرداخته است که ا  ؛کل کشور است  یعموم  یهانهاد کتابخانه

بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به    باشد.  پژوهش   ن یاجرای ا  تی ضرورت و اهم

 ده است:  های زیر بوپرسش 

انواع فیلدها در چه  وای مورد مطالعه از نظر قابلیت جستافزارهای کتابخانهنرم  − جو در 

 وضعیتی قرار دارند؟

در چه وضعیتی قرار  جو  وجستبندی  ای مورد مطالعه از نظر فرمولافزارهای کتابخانهنرم  −

 دارند؟
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در چه وضعیتی  جو  وجستای مورد مطالعه از نظر امكان دیگر انواع  افزارهای کتابخانهنرم  −

 قرار دارند؟

نظر ویژگی  ای موردافزارهای کتابخانهنرم  − از  نتایج در چه وضعیتی  مطالعه  نمایش  های 

  قرار دارند؟

طالعات در چه  گیری از امكانات کمكی در بازیابی اای از نظر بهرهافزارهای کتابخانهنرم  −

 وضعیتی هستند؟

در کل    اطالعات یابیجو و بازواز نظر قابلیت جستمورد مطالعه    ی اکتابخانه  ی افزارهانرم  −

 قرار دارند؟ یت یدر چه وضع

 پژوهش  روش 
هیة سیاهة  ها از سیاهه وارسی استفاده شد. برای تداده  برای مطالعه، گردآوریدر این پژوهش  

شده در پژوهش    ذکر های  ، مقاالت و پبشینههای اطالعاتیای، پایگاهمنابع کتابخانهاز  وارسی،  

. سپس  ( و دیگران استفاده شد1389(، نوروزی و تعمتی )1385از جمله فتاحی و پریرخ )

استفاده    اساتید حوزه کتابداری از نظرات    ای اصلیهمبانیو    امتیازبندیبرای تعیین، تأیید و  

نهایت،  1شد نرم . در  ارزیابی  لیست  قابلیت    5  ای در افزارهای کتابخانهچک  شاخص مجزا: 

مروروجست و  فیلدها  جو  انواع  فرمولدر  انواع  جو وجستبندی  ،  امكان    ، جووجست، 

  مجموع   بندی شد.دسته  در بازیابی اطالعات  راهنماهای کمكی کاربرهای نمایش و  ویژگی

نرم  توانایی  80به بررسی    هالفهؤماین   بازیابی وب  تحتهای  افزار کتابخانهو قابلیت    از نظر 

جامعه آماری این پژوهش از نوع جامعه آماری محدود بوده و شامل .  پردازنداطالعات می

  ( 1.1.25.3سامان )نسخه    و  (02/9ای پارس آذرخش، سیمرغ )نسخه  کتابخانهافزارهای  نرم 

افزار اکسل و سطوح آمار  در این پژوهش با استفاده از نرمها  تحلیل دادهوبرای تجزیه  .است

 . توصیفی استفاده شد

 

 با توجه به ماهیت پویای محیط وب از بدست آوردن پایایی پژوهش صرف نظر شد. .  1
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 های تحقیق یافته
نرم  پرسش  که  بود  خصوص  این  در  پژوهش  کتابخانهاول  پارسافزارهای  آذرخش،  ای 

نواع فیلدها در چه وضعیتی قرار دارند. امتیازات  جو در اوسیمرغ و سامان از نظر قابلیت جست

 قابل مشاهده است.  1- 4کسب شده توسط در جدول 

 یهاقابلیتآذرخش، سیمرغ و سامان در شاخص ای پارس افزارهای کتابخانهامتیاز نرم .1جدول 

 لدها یجو در انواع فوجست 

  افزار نرم

درجه 

 اهمیت 

 ها مولفه
 بندی دسته 

 
جو در انواع  وجست یهاقابلیت آذرخش پارس سیمرغ سامان

جمع   لدها یف 

 بیضرا

جمع  

 بیضرا

 جمع

  در عنوان اثرجو وجستتوانایی  4 12 12 12 ضرایب

 عنوان 

 

در کلمات  جو وجستتوانایی  4 12 12 12

 کلیدی عنوانی 
عبارتی در  ی جو وجستتوانایی  4 12 12 12

 عنوان 
از راه نام  جو وجستتوانایی  4 12 12 12

 پدیدآور شخصی 

 

 پدیدآور

 

6 

ای در  کلیدواژه جو وجستتوانایی  4 12 12 12

 نام پدیدآور 
از راه نام  جو وجستتوانایی  3 9 9 9

 پدیدآور سازمانی)تنالگان( 
 از راه نام ناشر جو وجستتوانایی  3 9 9 9

 

 نشر
نشر از راه محل  جو وجستتوانایی  2 6 6 6

 اثر
از راه تاریخ نشر  جو وجستتوانایی  2 6 6 6

 اثر
از راه فیلد  جو وجستتوانایی  4 12 12 12

 موضوع  موضوع 
ای  کلیدواژه  ی جو وجستتوانایی  4 12 12 12

 موضوعی 
از راه فیلد  جو وجستتوانایی  2 6 6 6

 فروست 

 فروست 
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از راه فیلد شابک  جو وجستتوانایی  3 9 9 9

ISBN  

 شماره
از راه شماره  جو وجستتوانایی  2 4 0 6

 رکورد اثر 
از راه شماره  جو وجستتوانایی  2 6 6 0

 راهنمای رده بندی 
از راه فیلد زبان  جو وجستتوانایی  3 9 9 9

 اثر

 زبان

از راه فیلد نوع  جو وجستتوانایی  3 9 9 9

 منبع 

 نوع منبع 

کلی و  ی جو وجستتوانایی  4 12 12 12

 عمومی)جستجو در همه فیلد ها( 

 عمومی 

از طریق محل  جو وجستامكان  1 3 3 3

 دسترسی یا نگهداری مدرک 

محل  

 نگهداری 
 جمع امتیازات به دست آمده 172 168 168

 درصد امتیازات به دست آمده 85/98 55/96 55/96

  

جو در فیلدهای مربوط و در مورد جست  1براساس امتیازات بدست آمده در جدول شماره  

نشر، موضوع و اطالعات فروست هر پدیدآور، مشخصات  نرم  به عنوان،  افزار حداکثر  سه 

نرم یعنی  را کسب کردند.  جستامتیازات  در یک  پایه  اصول  دارا  وافزارها  را  ساده  جوی 

شمارهجو  وجستبودند.   فیلدهای  نرمدر  نرمای  سه  هر  که  بود  نحوی  به  افزار افزارها 

افزار  های شماره رکورد نرماز راهجو  وجستبر اساس شابک را به خوبی ولی در  جو  وجست

آذرخش و سیمرغ بهتر عمل  افزارهای پارسندی نرمباز راه شماره ردهجو  وجستسامان و  

عمومی و محل نگهداری سند  ی  جووجستاند. در فیلدهای مربوط به زبان، نوع منبع،  دهکر

نرم سه  بودههر  موفق  پارس  اند.افزار  کل  با  در  رده   85/98آذرخش  باالترین  در  درصد 

 امتیازگیری قرار دارد.
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پژوهش   پرسش  با  دوم  رابطه  جستفرمول   در  نرمو بندی  در  امتیازات  جو  بود.  افزارها 

 قابل مشاهده است.  2کسب شده در جدول 

انواع   آذرخش، سیمرغ و سامان در شاخصای پارس افزارهای کتابخانهامتیاز نرم .2جدول 

 جووهای جست ی بندفرمول 

  افزار نرم

درجه 

 اهمیت 

 ها لفهؤ م
 

 بندی دسته
 آذرخش پارس سیمرغ سامان

 جووهای جستبندیانواع فرمول 

جمع  

 بیضرا

جمع  

 بیضرا

 جمع ضرایب 

در   ANDتوانایی استفاده از عملگر بولی  4 12 12 12

 جستجو
 

 عملگر 

 در   ORتوانایی استفاده از عملگر بولی  4 12 12 12

  NOTتوانایی استفاده از عملگر بولی  4 12 12 12 وجوجستفیلدهای قابل 

 وجوجستدر فیلدهای قابل 
توانایی استفاده از عملگر پرانتز و کروشه   4 12 12 12

 ترکیبی بولینی وجوهای جستدر 
توانایی استفاده از عملگرهای محاسباتی   4 12 12 0

ریاضی مانند مساوی، بزرگتر، کوچكتر،  

کوچكترمساوی در بزرگترمساوی، 

 فیلدهای قابل جستجو

عملگر  

 ریاضیاتی 
توانایی استفاده از راه عملگر کوتاه   2 6 6 6

 سازی

کوتاه  

 سازی
نزدیک  یابیتوانایی جستجو از راه نزدیک 2 6 6 6

 یابی
 جمع امتیازات به دست آمده 72 72 60

 درصد امتیازات به دست آمده 100 100 34/83
 

افزار در استفاده از  عملكرد هر سه نرم  2  شماره  جدول  در  آمده  بدست  ازاتی امت   براساس

کوتاه و  بولینی  نزدیک عملگرهای  و  نرم سازی  و  است  بوده  خوب  توانستهیابی  اند  افزارها 

ریاضیاتی  لفهؤم عملگرهای  از  استفاده  در  فقط  باشند،  داشته  خوبی  به  را  ویژگی  این  های 
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افزار اند. در کل نرمافزار سامان عمل کردهیمرغ بهتر از نرمافزارهای پارش آذرخش و س نرم 

 درصد امتیاز را به خود اختصاص داده اند.100آذرخش و سیمرغ پارس

افزارها از نظر دیگر امكانات انواع جستجو در جدول  سوم پژوهش به بررسی نرم   پرسش 

 پرداخته است.  3

  گری انواع دآذرخش، سیمرغ و سامان در شاخص ای پارس افزارهای کتابخانهامتیاز نرم .3جدول 

 افزار جوها در نرم وجست 

افزار نرم  

درجه 

 اهمیت 

ها لفهؤ م  

 

بندی دسته  

آذرخش پارس سیمرغ سامان  

جوها در  وانواع دیگر جست

افزار نرم جمع   

بیضرا  

جمع  

بیضرا  
 جمع ضرایب 

0 0 0 4 

از راه  وجو جستتوانایی 

درخواست اطالعات )از راه  

(جو وپرس  

جو وپرس  

 توانایی مرور در فایل عنوان  4 12 12 12

 

 

 امكان مرور

 توانایی مرور در فایل پدیدآور  4 12 12 12

 توانایی مرور در فایل موضوع  4 12 12 12

9 9 9 3 
توانایی مرور در فایل پدیدآور  

 شخصی 

9 9 9 3 
توانایی مرور در فایل پدیدآور  

 سازمانی)تنالگان(

 توانایی مرور در فایل ناشر  2 6 6 6

 توانایی مرور در فایل محل نشر  2 6 6 0
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4 0 6 2 
جوی دوباره در هر  وتوانایی جست

جو ومرحله از جست  

 

نتایج  

وجو جست  

0 6 6 2 
های  سازی فرمول توانایی ذخیره 

شدهوجو جستقبلی   

12 12 12 4 

توانایی تفكیک فیلدهای  

های فارسی و  کتابوجوی جست

 التین 

6 6 4 2 
  همزمان کتبوجوی جستتوانایی 

وجوی جست فارسی و التین 

 همزمان
12 12 12 4 

همزمان منابع  وجوی جستتوانایی 

 مختلف 

6 6 6 2 
های  توانایی ساختن مجموعه

ها و تلفیق آنوجو جست  
سازی مجموعه   

12 12 12 4 
ای  کلیدواژه وجوی جستتوانایی 

 از تمامی فیلدها 

عمومی  

 کلیدواژه

0 0 12 4 
وجوی   جستتوانایی 

ایهاصطالحنام   
 اصطالحنامه 

9 6 9 3 

دارا بودن راهنمای مناسب به  

زیرنویس  صورت راهنمای فوری یا 

جووبرای استراتژی جست  

 راهنما 

12 12 12 4 
توانایی جستجو کردن در هر دو  

 حالت ساده و پیشرفته 

محدود کردن  

 3 9 9 0 جستجو

  های توانایی جستجوی فرمت

  NOTE  و JPG یا PDFدیجیتالی 

 و ...

جووامكان محدود کردن جست 4 8 0 12  

آثار مرتبط نمایش اطالعات دیگر  4 12 12 12  آثار مرتبط  

 جمع امتیازات به دست آمده 160 159 157
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 درصد امتیازات به دست آمده 78.43 77.95 76.97

جو برای  ودر مورد استفاده از پرس  3  شماره   جدول  در  آمده  بدست   ازاتی امت   براساس

و مرور جو  وجستاند. اما در مورد استفاده از  افزار ضعیف عمل کردهجو هر سه نرموجست

راهنما از  استفاده  فیلدها  نرمدر  هرسه  آوردهها  بدست  خوبی  امتیاز  مورد افزار  در  اند. 

جستمجموعه و  هروسازی  همزمان  نرم  جوی  کردهسه  عمل  خوبی  به  در    ؛اندافزار  ولی 

آذرخش پیشتاز است. در مورد محدود کردن افزار پارسقسمت استفاده از اصطالحنامه نرم

ولی در کل در این مورد   ،ها و ایراداتی بودندافزار دارای کاستیجوها نیز هر سه نرموجست

   آذرخش امتیاز بیشتری را کسب کرده است.افزار پارسنیز نرم 

های نمایش نتایج مورد بررسی قرار  رها راز نظر ویژگیافزانرم،  ش چهارم پژوه  پرسش 

 قابل مشاهده است.   4در جدول  جووجست جینتا داده است که

 جی نتا  شی نماآذرخش، سیمرغ و سامان در شاخص ای پارس افزارهای کتابخانهامتیاز نرم .4جدول 

 جووجست 

 افزار نرم

 

درجه 

 اهمیت 

 ها لفهؤ م

 

 بندی دسته

 آذرخش پارس سیمرغ سامان

 جووخصوصیات نمایش نتایج جست
جمع  

 بیضرا

جمع  

 بیضرا
 جمع ضرایب 

12 12 12 4 

توانایی نمایش رکوردهای بازیابی  

شده به صورت پیشینه کامل  

  کتابشناختی 

 ها پیشینه

12 12 12 4 
توانایی نمایش رکوردهای بازیابی  

 شده به صورت مختصر 
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12 12 12 4 
کردن تعدادرکوردهای  مشخص 

 بازیابی شده در هر صفحه 

6 6 6 2 
امكان نمایش رکوردهای بازیابی شده  

 به صورت تک به تک 

4 6 6 2 

توانایی چاپ نتایج حاصل از  

بر روی صفحه نمایش و  جو وجست

  چاپگر

 

 خروجی نتایج 

6 6 6 2 
های  توانایی گرفتن خروجی به فرمت

 مختلف 

0 6 0 2 
توانایی ادغام نتایج حاصل از  

 جوی جدید وجستبا جو وجست

9 9 9 3 

توانایی نمایش تعداد رکوردهای  

جو در باال  وبازیابی شده در هر جست

 یا پایین صفحه نمایش 

0 6 6 2 
امكان انتخاب چند رکورد دلخواه از  

 رکوردهای بازیابی شده

9 9 9 3 

توانایی نمایش عناصر اطالعاتی در  

)عنوان، نویسنده، ناشر   ستون باالی هر

 ه صورت نام یا برچسبب و ...(

 

 

 

 هایویژگی

 ستون ها 

6 6 6 2 
آیا نام یا برچسب هر ستون به درستی  

 معرف محتوای آن است 

6 6 6 2 

های نمایش داده شده  آیا تعداد ستون

اندازه  در صفحه برای معرفی اثر به

 کافی است؟ 

6 6 9 3 
ها به  توانایی در تغییر چیدمان ستون

 سلیقه کاربر 

6 6 6 2 

توانایی نمایش سایر عناصر اثر به جز  

عناصر اصلی برای معرفی کامل تر  

 مدرک 
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3 3 3 1 

افزار این قابلیت را دارد که  آیا نرم

ترتیب ستون هایش توسط کاربر تغییر  

 کند 

3 3 3 1 

نوار  افزار در صورت نیاز از آیا نرم

پیمایش برای دیدن همه عناصر بازیابی  

 کند شده استفاده می

6 6 6 2 
ها به نحوی است که  آیا قابلیت ستون

 عناصر طوالنی را به خوبی نمایش دهد 

0 6 6 2 

افزار برای نشان  وجود قستمی از نرم

دادن استراتژی به کار رفته شده توسط  

 جو هایش وکاربر در جست

سابقه 

 جو وجست

12 12 12 4 

وجود قسمتی برای نشان دادن 

)تعداد نسخ آن،  وضعیت مدرک

امكان امانت یا رزرو، در امانت بودن، 

تاریخ امانت و بازگشت، و ... به  

 (صورت مجزا از سایر اطالعات

 پذیریدسترس

0 0 0 2 

جو  وجستتوانایی نمایش عبارت 

شده در پیشینه به رنگ یا خطی دیگر 

 عبارت   تمایز باشد که قابل 

 جو وجست

0 6 6 2 

جو  وتوانایی نمایش عبارت جست

شده در باالی صفحه نمایش کامل  

 پیشینه 
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9 9 9 3 

توانایی نمایش توضیحات موجودی  

در   نسخ موجود در کتابخانه( )تعداد

 زیر هر پیشینه 

 بخش راهنما 

12 12 12 4 
ها )اطالعات  نمایش متن پیشینه

 کتابشناختی( به صورت واضح و خوانا 

 وضوح 

9 9 9 3 

توانایی نمایش شماره راهنما درجایی 

که به راحتی قابل مشاهده یا تشخیص  

 باشد 

3 3 3 1 
توانایی بازگشت از یک صفحه به  

 افزار و عكس صفحه پیشین نرم

بازگشت از  

 ها صفحه

9 9 9 3 
امكان رعایت حالت نمایش  

 ای برگهفهرست
 برگه فهرست

 جمع امتیازات به دست آمده 183 186 160

 درصد امتیازات به دست آمده 85/93 39/95 05/82

جو  ودر مورد نحوه نمایش نتایج جست  4  شماره  جدول  در  آمده  بدست  ازاتی امت   براساس

اند و اطالعات کتابشناختی مورد  افزار بخوبی عمل کردهو اطالعات کتابشناختی هر سه نرم 

نظر کاربر را هم به صورت کلی و هم به صورت تكی و جزیی به خوبی دارند. در مورد نحوه  

افزار اندکی عملكرد بهتری نسبت به دو نرمافزار سیمرغ با اختالفنمایش خروجی نتایج نرم

ها  پذیری، بخش راهنما، وضوح، برگشت از صفحههای دسترسلفهؤدیگر دارد. در مورد م

ب فهرست  نمایش  نرمرگهو  سه  هر  مورد  ای  در  کردند.  کسب  را  امتیازات  حداکثر  فزار 

جو  و جستشده در قسمت نتایج  جو  و جستجو و نمایش عبارت  وهای سابقه جستلفهؤم

آذرخش و  افزار پارسها نرملفهؤافزار سامان هیچ امتیازی کسب نكرد. در دیگر مشده نرم

با هم هستند.سیمرغ دارای اختالف   ا  اندک  با  لفه نرمؤین مدر  درصد    39/95افزار سیمرغ 

 بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. 



 83  |نوروزی و همکاران  

 

 

نرم  پرسش  پژوهش  بهره پنجم  نظر  از  را  بازیابی  افزارها  در  کمكی  امكانات  از  گیری 

دهد  مورد بررسی قرار می  )راهنما(یامكانات کمك   ش ینما  یچگونگ اطالعات در شاخص  

 قابل مشاهده است.  4که در جدول 

امکانات  شی نما آذرخش، سیمرغ و سامان در شاخصای پارس افزارهای کتابخانهامتیاز نرم .5جدول 

 )راهنما( یکمک

 افزار نرم
 

درجه 

 اهمیت 

 ها لفهؤ م

 

 بندی دسته
  آذرخش پارس سیمرغ سامان

چگونگی نمایش امكانات  

 کمكی)راهنما(

جمع  

 ضرایب

جمع  

 ضرایب
 جمع ضرایب 

12 12 12 4 

وجود قسمتی برای نمایش امكانات  

راهنمایی و کمک به کاربر در صفحه  

 نمایش 

 

 

 راهنما 

6 6 9 3 

دارا بودن راهنمای مناسب به صورت  

مشی راهنمای آنی یا زیرنویس برای خط

 جو وجست

6 6 9 3 
قرارگیری گزینه  مناسب بودن نحوه  

 راهنما بر روی صفحه نمایش اصلی 

12 12 12 4 
  های پرسشدر دسترس بودن منوی 

 متداول

8 12 8 4 
هایی از  توانایی نمایش فهرست یا نمایه

 امكانات کمكی و راهنمایی به کاربر 

12 12 12 4 
توانایی راهنمای تصویری به جهت  

 راهنما 

 دست آمدهجمع امتیازات به  62 60 56

 درصد امتیازات به دست آمده 94/93 90/90 85/84

جدول   5  شماره  جدول  در  آمده  بدست  ازاتی امت   براساس این  ارقام  و  اعداد  از  آنچه 

افزارهای مورد مطالعه  های ارائه دهنده و پشتیبان نرم پیداست، این است که طراحان و شرکت

افزارها  اند و افراد در محیط این نرمخوبی قراردادهبرای راهنماهای کمكی کاربران امكانات 
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نرم شد.  نخواهند  در  سردرگم  آنی  و  راهنماهای کمكی  نظر  از  سیمرغ  و  سامان  افزارهای 

ها باید به بهبود این  آذرخش قرار دارد، قرار ندارند و طراحان آنافزار پارسوضعیتی که نرم

  ها بپردازند.نقطه ضعف
 

به   پاسخ  وش  پرسش در  پژوهش  نظر  شم  کلی   از  جست  وضعیت  و    جو وقابلیت 

 6افزارهای مورد مطالعه امتیازات کسب شده توسط آنها در جدول  در نرم  اطالعاتبازیابی

 قابل مشاهده است. 

 و سامان  مرغیآذرخش، س ای پارسکتابخانه  یافزارهانرم  کسب شده ازیامت کل .6جدول 

  افزار نرم

 آذرخش پارس سیمرغ سامان هاویژگی

 لدها یجو در انواع فوجست یهاقابلیت 172 168 168

 جووهای جستیبندانواع فرمول  72 72 60

 افزار جوها در نرموجست گریانواع د 160 159 157

 جووجست جینتا شینما ات یخصوص 183 186 160

 )راهنما(  یامكانات کمك شینما یچگونگ 62 60 56

 جمع امتیازات به دست آمده 649 645 601

 درصد امتیازات به دست آمده 28/91 72/90 53/84

جو در  وجست  یهاقابلیتهای  ، در ویژگی 6با توجه به امتیازات بدست آمده در جدول  

ف د،  لدهای انواع  نرموجست  گر یانواع  در  کمك   ش ینما  ی چگونگو    افزارجوها    ی امكانات 

پارسنرم  )راهنما( نرمافزار  به دو  نسبت  بهتری  نرم آذرخش وضعیتی  افزار  افزار دیگر دارد. 

افزار دیگر مورد پژوهش  از دو نرم جو  و جست  ج ینتا  ش ینما  اتی خصوصسیمرغ نیز در ویژگی  

ویژگی   مورد  در  است.  عمل کرده  بندبهتر  فرمول  نرمجو  وجستهای  یانواع  افزار  هردو 

عملكرد  افزار سامان  نرمکه نسبت به  اند  آذرخش امتیاز یكسانی کسب کردهسیمرغ و پارس

نرم بهتری دارند انواع ف جو  وجست  یهاقابلیتافزار سامان در ویژگی  .  به صورت    لدهای در 

دول  جهای  افتهی  ن یهمچن   افزار سیمرغ در رده دوم این ویژگی قرارگرفته است.مشترک با نرم 

درصد امتیاز    28/91آذرخش با  افزار پارسنرمدر نهایت    .قابل مشاهده است  زی ن  1در نمودار    6
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امتیزات موجود در رده اول، نرم   و درصد امتیاز در مقام دوم    72/90افزار سیمرغ با  از کل 

   سوم قرار گرفت. رتبهدرصد امتیاز از کل امتیازات در  53/84افزار سامان با نرم 

 و سامان  مرغیآذرخش، سای پارسکتابخانه  یافزارهانرم  کسب شده  ازاتیامت مجموع کل  .1نمودار 

 

 گیری نتیجه  و بحث
جو  وجست  تی قابل  ای از منظرافزارهای کتابخانهنرم  پژوهش   ن یدر ا  که مالحظه گردیدچنان

حاصل    جینتا  ش ینما  یهاویژگی  ،جو وجست  عجو، امكان انواوجست  یبندو مرور، فرمول 

کمكجوو جستاز   و  راهنما  امكانات  گرفت.  کاربر    یو  قرار  بررسی  یافتهمورد  های  طبق 

  افزار نرمهر سه    لدها ی ف  انواعدر    جووجست  هایتی در قسمت قابلحاصل از پژوهش حاضر  

پارس آذرخش با    افزارنرم   کسب کنند به ترتیبی که  مناسبی را    امتیازموردمطالعه توانستند  

  ب یبه ترت  ازی درصد امت   55/96  با  اًمشترک  مرغی های سامان و سافزارنرمو    ازی درصد امت   85/98

( در 1389نوروزی و نعمتی )  . در همین زمینهرا کسب کردند  ازاتی امت  ن یو کمتر  ن یشتری ب

پارس آذرخش، نوسا    وب تحت  کتابداری جامع هایافزارنرم ارزیابیپژوهش که به بررسی  

نما باز  هیو  نرم  اطالعات  یابیدر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  بودند  پارس    افزارهایپرداخته 

. اندکل امتیازات این حوزه را به خود اختصاص داده  زدرصد ا  90آذرخش و نوسا بیش از  

های در این پژوهش  افزارنرم این پژوهش از این بابت با پژوهش حاضر همخوانی دارد که این  

از   بیش  توانستند  قابلت  96نیز  به  مربوط  امتیازات  از کل  انواع  وجستهای  درصد  در  جو 

 فیلدهای مختلف را کسب نمایند.

91.28 90.72
84.53
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در  حاصل از پژوهش حاضر های طبق یافته، جووجستهای  یبندفرمول ی ابیارز  از منظر

با فرمول  رابطه  سافزار نرمجو،  وبندی های جستانواع  با    مرغ ی های  پارس آذرخش   100و 

را    ازاتی امت   ن یو کمتر  ن یشتری ب  بی به ترت   ازی درصد امت   34/83  سامان با  افزارنرم و    ازی درصد امت 

)  کسب کردند. این زمینه شفیعی علویجه  پژوهش خود در مورد  1392در  نیز در    سه یمقا( 

 ایرانی پیام  افزارنرم لف و  ای خارجی ویاگر و  افزارهاشده توسط نرم   کسب  ازاتی درصد امت 

درصد   100خارجی با کسب    افزارنرم به این نتیجه رسید که هردو    جوواز نظر فرمول جست

 . استمتوسط را دارا  نسبتاً  درصد به ترتیب وضعیتی خوب و 33/58ایرانی پیام با  افزارنرم و 

دادیافته نشان  قابلیت  ها  زمینه  در  و محدود کردن جستهای  در  مورد  افزارنرمجو  های 

نرم هرسه  نسبت پژوهش،  حد  در  امتیازاتی  کسب    اًافزار  زیر  شرح  به  را  باال  به  رو  متوسط 

با توجه به  .  درصد  97/76و سامان با    95/77سیمرغ با  ،    78/ 43: پارس آذرخش با  اندنموده

ها باید تالش خود را برای بهبود وضعیت  افزارنرمنویسان این  طراحان و برنامه  ، این نمرات

 د ی رس   جهینت   ن یبه ااست که  ( 1374)یرضائهای  این نتایج برخالف یافتهها افزایش دهند.  آن

ا  %75که حدود   بررهاافزارنرم  نیاز  مورد  کارا  اش سیی    الزم   یی توانا  و  ت ی ف یک   ،ییفاقد 

های  بر اساس یافته  ،حاصل از جستجو  جینتا  شینما  یهاویژگی  ی ابیارتباط با ارز  در.  باشندمی

  ، جو وحاصل از جست  جینتا  شینما  یها ویژگی  یاب یارزحاصل از پژوهش حاضر در قسمت  

و    ازی درصد امت   85/93پارس آذرخش با  درصد،    39/95با    مرغی ای سکتابخانه  ی افزارهانرم 

. از نتایج حاصل  را کسب کردندالزم    ازاتی امت  بی به ترت   ازی درصد امت   05/82  سامان با  افزارنرم 

های پارس آذرخش و سیمرغ وضعیت مطلوبی دارند افزارنرم توان این نتیجه را گرفت که  می

نوروزی و  های  این نتایج در راستای یافته  مطلوب دارد.افزار سامان نیز عملكردی نسبتاً  نرم و  

( دریافتند  (1389نعمتی  خود  پژوهش  در  که  زمینه  افزارنرم  است  در    ی ابیارز  سیمرغ 

جست  ج ینتا  شینما  یهاویژگی از  بسیار    جووحاصل  پارس    افزارنرممطلوب،  وضعیتی 

 باشد. نمایه دارای وضعیتی متوسط می افزارنرمآذرخش وضعیتی مطلوب و 

بخش   کمك   یابیارزدر  و  راهنما  نرم  یامكانات  پارس    ایکتابخانه  یافزارها کاربر 

درصد   85/84  سامان با   افزارنرمو    از ی درصد امت   90/90با    درصد، سیمرغ  94/93آذرخش با  

شود در این بخش هر سه  . چنانچه دیده میرا کسب کردندالزم    ازاتی امت  بی به ترت   ازی امت 
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ک اختالفی در رده سوم امتیازی  اندسامان با  افزار نرمهرچند    ،  وضعیتی مطلوب دارند  افزارنرم 

کمی و  های  قرار گرفته است. الزم به ذکر است که پژوهش حاضر تنها به یک بعد از معیار

بازیابی اطالعاتهای کتابخانهرافزانرمکیفی   نتایج  می  ای در مبحث  باشد، پرداخته است و 

ای تعمیم داد. جامعه  های کتابخانهافزارنرمارزیابی  های  را نمی توان به باقی معیارها و جنبه  آن

آذرخش، سیمرغ و سامان است  ای پارسهای کتابخانهافزارنرمآماری محدود این پژوهش  

جز   کتابخانهافزارنرمکه  دیگر های  به  نباید  را  آن  نتایج  اساس  این  بر  هستند،  ایرانی  ای 

پژوهش افزارنرم  دیگر  با  پژوهش  این  نتایج  مقایسه  مورد  در  داد.  تعمیم  ایرانی  های  های 

صورت گرفته در این حوزه باید به این نكته توجه داشت که حوزه قلمرو زمانی مد نظر گرفته  

باشد که خود بیانگر  سال اخیر می  20اغلب در بازه زمانی  ها  سهنشده است به نحوی که مقای

ها به صورت  افزارنرمها و معیارها و نیز سطح انتظارات کاربران نهایی از  افزارنرماین است که  

در ادامه و با توجه نتابج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاداتی به    صعودی تغییر نموده است.

 شود: افزارها بیان میتوسعه نرمشرح زیر در راستای بهبود و 

ای مورد استفاده در مراکز  افزارهای کتابخانهشود برای ارتقای سطح کیفی نرمپیشنهاد می .1

های عمومی از نیروهای متخصص در حوزه رایانه  دانشگاهی و علی الخصوص کتابخانه

ای مشكالت  خانههای کتابافزارو فناوری اطالعات استفاده گردد تا با تعامل آنها با نرم

افزارها توسط  های پیشنهادی جهت ارتقای کیفی نرماحتمالی شناسایی گردد و راه حل

 این افراد صورت گیرد.

از   .2 )کمتر  شده  کسب  امتیاز  بودن  پایین  به  توجه  توسط    80با  های  افزارنرمدرصد( 

پژوهش کتابخانه مورد  نظر    شاخص  در  ای  از  اطالعات  بازیابی  دقابلیت   گر یانواع 

شود تدابیری برای تكمیل و بهبود این  ها ، پیشنهاد مینسبت به دیگر شاخص  جستجوها

این   طراحان  و  نویسان  برنامه  توسط  ازافزارنرمقسمت،    ه ی اول   اتی هیبد  و  اتیضرور  ها 

 اندیشیده شود.است یابیباز ینظامها

می .3 نرمپیشنهاد  طراحان  کتابخانهشود  نماافزارهای  اتخاذ  تدابیری  بازخورد  ای  به  تا  یند 

افزارها به سرعت پاسخ داده شود و حتی برای کسانی که مشكالت  افزاری کاربران نرمنرم 

افزارها در  افزار را شناسایی نماید جایزه تعیین نماید تا کاربران این نرمو نقاط ضعف نرم
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ارائة  ه  افزار از آن به راحتی چشم پوشی ننماید. به وسیلصورت مواجهه با مشكل در نرم

پیامهای هشدار دهنده یا بازخوردی که هم علت به وجود آمدن مشكل را بیان کند و هم  

 برای رفع مشكل، راه حل ارائه دهد.

ای،  های کتابخانهافزارنرمشود با توجه به اهمیت باالی بازیابی اطالعات در  پیشنهاد می .4

تالش بیشتری    افزارنرم های جستجوی  ها در مورد کاربرپذیری بخش افزارنرمطراحان این  

نمایند. به نحوی که باعث خستگی و دل زدگی استفاده کنندگان و کاربران نهایی از این  

 بخش نشوند. 

 این  در شده مطرح معیارهای از داخلی ای کتابخانه افزارهای نرم طراحان و مدیران .5

 . کنند استفاده افزارهانرم این  وضعیت ارتقای جهت پژوهش 
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