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چكيده

هدف :هدف از پژوهش حاضر تطبيق امکانات و قابليتهاي دو نرمافزار تجاري (سيمرغ) و کد
منبعباز (گريناستون) بود.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوهي گردآوري دادهها از نوع اسنادي و
پيمايشي ارزيابانه بود .روش گردآوري دادهها از طريق مطالعه منابع کتابخانهاي و تنطيم سياهه وارسي
شامل  15معيار و  230زير معيار براي ارزيابي دو نرمافزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون بود.
با استفاده از روش اِي.اِچ.پي .به امتيازدهي معيارها و زيرمعيارها پرداخته شد.
يافتهها :از مجموع  39زير معيار متعلق به معيار ويژگيهاي فني ،سيمرغ  22و گريناستون  34زير
معيار را دارا است .از نظر معيار استانداردهاي ورودي و خروجي از ميان  14استاندارد ورودي و
خروجي ،سيمرغ  4استاندارد و گريناستون  10استاندارد را دارا است .از  10زيرمعيار استانداردهاي
فرادادهاي ،گريناستون  7زيرمعيار و سيمرغ  1زيرمعيار را دارا است .در معيار پشتيباني از پروتکلها در
مبادلهي اطالعات ،از  7پروتکل موجود ،گريناستون همه و سيمرغ فقط از پروتکل کالينت Z39.50

پشتيباني ميکند؛ و از مجموع  33زيرمعيار مربوط معيار قابليتهاي نمايش نتايج ،نرمافزار سيمرغ 25
زيرمعيار و گريناستون  24زيرمعيار را دارا هستند.
نتيجهگيري :نرمافزار کتابخانه ديجيتال گريناستون بيش از دو برابر نرمافزار کتابخانه ديجيتال
سيمرغ معيارهاي اصلي يک نرمافزار مناسب را دارد و نقطهي اوج اين اختالف در معيارهاي فني و
استانداردهاي ورودي و خروجي است.
واژههاي كليدي :سيمرغ ،کتابخانه ديجيتال ،گريناستون ،نرمافزار کتابخانه ديجيتال
 .1کارشناس بخش ديجيتال کتابخانه مرکزي ،مرکز نشر و اسناد دانشگاه شهيد بهشتي
Email: ansari_ma1388@yahoo.com
 .2دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانششناسي دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
Email: Rahmani.Mehdi@ut.ac.ir
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مقدمه
نظام نرمافزاري کتابخانه ديجيتال ،وظيفه پردازش ،ذخيره و اشاعه اطالعات ديجيتال را بر
عهده دارد .از آنجا که کتابخانه ديجيتال داراي عملکردهاي پيچيدهاي نظير نياز به
استانداردهاي متعدد ،ذخيره ،پردازش و اشاعه انواع اطالعات اعم از متن ،صوت ،ويدئو ،ارائه
خدمات متنوع ،امنيت اطالعات و نظاير آنهاست؛ لذا محصول نرمافزاري مورد نياز نيز بايد از
ظرافتها و پيچيدگيهاي خاصي برخوردار باشد .از اينرو ،تهيه نرمافزاري کاربردي در
کتابخانه ديجيتال از عهدهي يک فرد خاص خارج است و نياز به تخصصهاي مختلفي نظير
علم اطالعات و دانششناسي ،علوم رايانه اعم از نرمافزار ،سختافزار ،شبکه و تحليلگر
سيستم و غيره دارد .بهطور کلي ،نظام نرمافزاري نقشي تعيينکننده در ايجاد و استفاده از
کتابخانه ديجيتال دارد .کتابخانه ديجيتال بدون داشتن نرمافزاري مؤثر و کارآمد ،توانايي ارائهي
خدمات بهينه به کاربران را نخواهد داشت .نرمافزار کتابخانه ديجيتال با استفاده از سه روش
خريد ،توليد و يا استفاده از نرمافزارهاي کد منبعباز تهيه ميشود .در تهيه نرمافزار کتابخانه
ديجيتال بايد به مواردي از قبيل پشتيباني از استانداردها ،بخش (ماژوالر) بودن ،امنيت باال،
استفاده از فناوري روز ،سادگي استفاده ،قابليت تعامل ،پشتيباني و قيمت توجه داشت (عليپور
حافظي ،1390 ،ص .)90
نرمافزارها بهعنوان هسته اصلي و مهمترين ساختار فناوري کتابخانههاي ديجيتالي هستند.
اين نرمافزارها براي تأمين عملکردهاي مختلف شامل توليد ،سازماندهي ،نگهداري،
نمايهسازي ،جستوجو و بازيابي با سرويسدهندهي وب (سيستم عامل) کار ميکنند.
از مهمترين مباحث مطرح در رابطه با نرمافزارهاي کتابخانهاي ،توجه به ويژگيها و
قابليتهاي اين نرمافزارها است .نرمافزارهاي کتابخانهاي بايد قابليتهاي متنوعي داشته باشند
که برخي از ويژگيهاي پراهميت ذکر شده براي آنها عبارتند از :سرعت باال در بازيابي
اطالعات ،حجم کافي براي ذخيره انواع اطالعات ،سادگي راهاندازي نظام ،ورود ،اصالح ،تبادل
و بازيابي اطالعات ،کاربرپسند بودن جهت ايجاد ارتباط آسان و مؤثر ،تدابير ايمني از نظر
ورود و بازيابي اطالعات ،امکان تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات ،امکان استفاده چند کاربر در
محيط شبکه .قابليتهاي ذکر شده تمامي قابليتهاي نرمافزارها نيستند ،بلکه قابليتهاي پايهاي
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هستند که فقدان آنها ،عملکرد رايانهاي کتابخانهاي را مختل ميکند (حاجيزينالعابديني،
پازوکي و داودزادهسالستاني ،1390 ،ص .)33
در مورد نرمافزارهاي کتابخانهاي تاکنون پژوهشهاي متعددي انجامشدهاست که از آن
جمله ميتوان به اين موارد اشاره کرد :فتاحي ،زرهساز و داورپناه ()1385؛ ارسطوپور ()1386؛
شريف ()1386؛ مهراد و عصاريشهري ()1386؛ اصنافي ()1387؛ حسنزاده و پاکنژاد
()1388؛ صميعي ()1388؛ عليپورحافظي ()1388؛ کريمي ()1389؛ نوروزي و نعمتي
()1389؛ شريفينيا ()1390؛ حايريمهريزي ()1391؛ کالته ()1392؛ يو)2006( 1؛ گورتون

2

()2007؛ هيرواد)2011(3؛ دويکاپي ،بارو و اَمين)2012(4؛ و اوگبنگ و آدتميرين.)2013(5
با توجه به اهميتي که نرمافزارها در کارکرد کتابخانههاي ديجيتال دارند سنجش و ارزيابي
آنها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .از آنجايي که نرمافزارهاي کد منبعباز
ميتوانند افق جديدي را پيشروي کتابداران در راهاندازي و مديريت کتابخانه ديجيتال باز
کنند ،پژوهش حاضر درصدد است تا امکانات و قابليتهاي نرمافزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ
بهعنوان يک نرمافزار تجاري را با نرمافزار کتابخانه ديجيتال گريناستون بهعنوان يک نرمافزار
کد منبعباز مقايسه نمايد و به تفاوتها ،شباهتها و نقاط ضعف و قوت اين دو نرمافزار
پيببرد .بنابراين ،هدف اصلي از پژوهش حاضر تطبيق امکانات و قابليتهاي کتابخانهاي
ديجيتال سيمرغ و گريناستون است .با وجود اينکه پاياننامهها و مقالههاي بسياري در باب
نرمافزار کتابخانه ديجيتال نوشته شده است ولي تا بهحال نرمافزار تجاري با نرمافزار کد منبعباز
مقايسه نشدهاند ،بلکه نرمافزارهاي تجاري در مقايسه با هم و نرمافزارهاي کد منبعباز هم در
مقايسه با هم مورد بررسي قرار گرفتهاند .نرمافزارهاي انتخابشده از جمله نرمافزارهاي با
سابقه هستند که مورد استقبال کتابخانهها و مراکز اطالعرساني قرار گرفتهاند .هر دو نرمافزار
داراي يک اليه مديريت تحت ويندوز و رابط کاربري تحت وب هستند .علت انتخاب نرمافزار
کتابخانه ديجيتال سيمرغ تجربه نزديک به  20سال در طراحي ،ساخت و پشتيباني نرمافزارهاي
1. Yu
2. Gorton
3. Hirwade
4. Devika, Barve & Amin
5. Ogbenege, Janet; Adetimirin & Airen
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مديريت پايگاههاي اطالعات است .نرمافزار گريناستون نيز از اولين سري نرمافزارهاي منبع
بازي است که جهت ايجاد ،گسترش و اشاعه مجموعههاي کتابخانه ديجيتالي طراحيشدهاست؛
از طرف ديگر ،اين نرمافزار در مقايسه با ساير نرمافزارهاي همتايش بهراحتي نصب و
راهاندازي ميشود و امکان نصب بر روي سيستم عاملهاي مختلف ويندوز و لينکوس را دارد.
بر اساس هدف فوق و معيارهاي پر اهميت ارزيابي سؤالهاي پژوهش بهشرح زير است:
 .1نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از نظر ويژگيهاي فني چه
مشابهتها و تفاوتهايي دارند؟
 .2نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از نظر استانداردهاي ورودي و
خروجي چه مشابهتها و تفاوتهايي دارند؟
 .3نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از نظر پشتيباني از پروتکلها در
مبادله اطالعات چه مشابهتها و تفاوتهايي دارند؟
 .4نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از نظر پشتيباني از استانداردهاي
فرادادهاي چه مشابهتها و تفاوتهايي دارند؟
 .5نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از نظر قابليتهاي نمايش نتايج
چه مشابهتها و تفاوتهايي دارند؟
 .6کدام يک از نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون بر اساس معيارهاي
پژوهش وضعيت بهتري دارند؟

روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ شيوهي گردآوري دادهها از نوع
پژوهشهاي کتابخانهاي ارزيابانه بود .کتابخانهاي است چون براي تهيه ابزار پژوهش از منابع
موجود کتابخانه استفاده شده است؛ و ارزيابانه است زيرا هر دو نرمافزار مورد پژوهش مورد
ارزيابي قرار گرفتند .جامعه پژوهش حاضر دو نرمافزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون
بود .ابزار گردآوري اطالعات سياهه وارسي محققساخته بر اساس ويژگيهاي اصلي يک
نرم افزار مناسب کتابخانه ديجيتال بود .جهت استخراج معيارها با استفاده از پژوهشهاي انجام
گرفته و مصاحبه با کتابداران و مسئوالن کتابخانهها معيارهاي اصلي يک نرمافزار کتابخانه
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ديجيتال استخراج و بعد از تنظيم و بررسي در سياهه وارسي استفاده شد .روايي سياهه وارسي
پژوهش حاضر ،توسط هفت نفر از متخصصان حوزهي علم اطالعات و دانششناسي تأييد شد؛
لذا روايي پژوهش حاضر صوري است .با توجه به اينکه ابزار پژوهش سياهه وارسي است ،لذا
محاسبه پايايي ضرورت ندارد .سياهه وارسي پژوهش حاضر شامل  15معيار اصلي شامل
ويژگيهاي فني ،استانداردهاي ورودي و خروجي ،استانداردهاي فرادادهاي پشتيبانيشده،
پروتکلهاي پشتيبانيشده در مبادله اطالعات ،مديريت محتواي اشياي ديجيتالي ،قابليتهاي
نمايهسازي ،مديريت خدمات کاربري و شخصيسازي ،مديريت سطوح دسترسي و امکانات
امنيتي سيستم ،امکانات جستوجو و بازيابي ،مرور ،امکانات نمايش اطالعات ،امکانات کمک
و راهنمايي ،مديريت فرايندها و گردش کار در کتابخانه ،مديريت پايگاههاي مستند ،مديريت
گردش و امانت اشياي محتوايي ،از منظر امکانات پشتيباني از نرمافزار است .شيوهي گردآوري
دادهها اينگونه بود که ابتدا يک سياهه وارسي اوليه توسط پژوهشگران تهيه و سپس با در
نظرگرفتن قابليتها و امکانات هر دو نرمافزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون تکميل
شد .سپس سياههي مذکور براي دو گروه فرستاده شد :متخصصان مسلط به نرمافزار کتابخانه
ديجيتال سيمرغ و متخصصان مسلط به نرمافزار کتابخانه ديجيتال گريناستون .متخصصان
مذکور سياهه وارسي را بررسي و بر اساس تجربه و دانش خود مواردي را اضافه و حذف
نمودند تا در نهايت سياهه وارسي نهايي شد .نتايج بررسي پژوهشگران در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  1امتياز معيارها و زيرمعيارهاي ارزيابي نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون را به روش اي.اچ.پي .نشان ميدهد .دادههاي جدول گوياي آن است که از ميان
معيارها ،معيارهاي فني نرمافزار ،معيارهاي استانداردهاي ورودي و خروجي ،معيارهاي
پشتيباني از پروتکلها در مبادله اطالعات ،معيارهاي پشتيباني از استانداردهاي فرادادهاي و
معيارهاي قابليتهاي نمايش بهترتيب با امتياز  104 ،115 ،182 ،252و  69بيشترين امتياز را
کسب کردهاند؛ بنابراين ،با توجه به حجم زياد معيارها 5 ،معياري که باالترين اهميت را کسب
کردهاند مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند.
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جدول  .1امتياز معيارها و زيرمعيارهاي ارزيابي نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون
1

بهروش اِي.اِچ.پي.
معيارها

امتياز نرمافزار ايدهآل با استفاده از روش اي.اچ.پی.

معيار فني نرمافزار

252

معيار استانداردهاي ورودي و خروجي

182

معيار پشتيباني از استانداردهاي فرادادهاي

104

معيار پشتيباني از پروتکلها در مبادله اطالعات

115

معيار مديريت اشياي محتوايي

63/2

معيار قابليتهاي نمايهسازي

69

معيار مديريت خدمات کاربري و شخصيسازي

23

معيار مديريت سطوح دسترسي و امکانات امنيتي

55

معيار قابليتهاي جستوجو و بازيابي و مرور

38

معيارقابليتهاي نمايش نتايج

19/5

معيار امکانات کمک و راهنمايي

18

معيارهاي مديريت فرايندها و گردش کار در کتابخانه

16

معيار مديريت پايگاههاي مستند

20

معيار مديريت گردش و امانت اشياي ديجيتالي

15

معيار پشيباني نرمافزار

5/04

مجموع

994/74

پس مجموع امتياز معيارها در اين پژوهش برابر با  722امتياز بود .دادهها پس از گردآوري
بر اساس پرسشهاي اساسي در قالب جداول فراواني ارائه گرديد و فراواني و امتيازهاي هر دو
نرمافزار با هم مطابقت داده شد و با امتيازهاي حاصل از روش اِي.اِچ.پي .سنجيده شد و در
نتيجه وضعيت نرمافزارهاي نسبت به هم از لحاظ تکتکِ معيارها سنجيده شد.

يافتهها
هدف پژوهش حاضر مقايسه تطبيقي نرمافزارهاي گرين استون و سيمرغ بود؛ بنابراين ،بر
اساس سياهه طراحيشده و نظر متخصصان 5 ،معيار پراهميت در دو نرمافزار مورد مقايسه و
)1. Analytical Hierarchy process (AHP
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ارزيابي قرار گرفتند .سؤال اول پژوهش در پي مقايسه نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون بود .مقايسهي دو نرمافزار بر اساس معيارهاي فني نرمافزارها مقايسه شدند .نتايج
در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2مقايسه معيار ويژگيهاي فني نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون
معيار ويژگیهاي فنی در نرمافزارها

زيرساخت نرمافزاري-سيستم عامل
(سرور)

سيمرغ

گريناستون

زير معيارها
Windows 2003
Windows 2008
Windows 2012









)Linux (Readhat









)Linux(cent os
)Linux(Debian
Linux
Mac osx

زيرساخت نرمافزاري-سيستم عامل
(كالينت)1

زيرساخت نرمافزاري-سيستم
مديريت پايگاه داده

زيرساخت نرمافزاري-
سرويسدهندة كاربردي

زيرساخت نرمافزاري-موتور
كاوش
زيرساخت نرمافزاري-مرورگر






Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
SQL













My SQL








PostgreSQL
Oracle
Dedicated
(اختصاصيافته)
Distributed
(توزيعشده)
Peer- to- Peer
)(P2P
Bing
Google
Yahoo
Chrome






















1 . client

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

202

معيار ويژگیهاي فنی در نرمافزارها

سيمرغ

گريناستون

زير معيارها
Mozilla Firefox
)IE (8-9-10-11







Opera






Safari
زيرساخت نرمافزاري-ارتقاي نرمافزار
زيرساخت نرمافزاري-سكوي
معماري نرمافزار

سکوي ويندوز
سکوي يونيکس
سکوي مکينتاش

زيرساخت سختافزاري

Processor
سمت كاربر

سمت سرور

HDD
RAM
Net work
Processor
HDD
RAM
Net work





























جدول  2ويژگيهاي فني نرمافزارها را نشان ميدهد .دادههاي جدول درخصوص سيستم
عامل (سرور) گوياي آن است که هر دو نرمافزار سيمرغ و گريناستون ،قابليت کار در ويندوز
 ،2003ويندوز  2008و ويندوز  2013را دارند .اما سيستمهاي مرتبط به لينوکس را تنها
نرمافزار گريناستون دارا است .در مورد سيستم عامل (کالينت) ،هر دو نرمافزار قابليت نصب
کالينت را بر روي ويندوز  ،XPويستا ،ويندوز  7و  8دارند .عالوه بر اين ،گريناستون بر روي
سيستمعاملهاي لينوکس و مَک قابل نصب است .سيستم مديريت پايگاه دادهها 1،براي هر دو
نرمافزار ،اس.کيو.ال .و براي گريناستون عالوه بر آن ،ماي.اس.کيو.ال .نيز هست.
سرويسدهندههاي کاربردي در هر دو نرمافزار توزيعشده و در گريناستون ،اختصاصيافته و
پي.تو.پي .نيز موجود است .موتورهاي کاوش در هيچيک از نرمافزارهاي مورد بررسي
کاربردي ندارند .مرورگرهاي گوگل کروم ،موزيال فايرفاکس و اينترنت اکسپلورر در هر دو

)Management System (DBMS

1 . DataBase
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نرمافزار؛ و اوپرا و سافاري در گريناستون قابل استفاده هستند .قابليت ارتقاي نرمافزار در هر
دو نرمافزار وجود دارد .در خصوص زيرساختهاي سختافزاري هر دو نرمافزار پراسسور،
اچ.دي.دي ،.رام و شبکة سمت کاربر و سرور را دارا هستند .در جدول سه فراواني و امتياز
مقايسه معيار ويژگيهاي فني نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون
ارائهشدهاست.
جدول  .3فراواني و امتياز مقايسه معيار ويژگيهاي فني نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون

سيمرغ

گريناستون

سيمرغ

گريناستون

امتياز زيرساختها

فراوانیها

امتيازها

زيرساخت نرمافزاري-سيستم عامل (سرور)

10

60

3

6

30

60

زيرساخت نرمافزاري -سيستم عامل (کالينت)

8

48

4

6

32

42

11

44

1

2

11

22

زيرساخت نرمافزاري-سرويسدهنده کاربري

12

36

1

3

12

36

زيرساخت نرمافزاري  -موتور کاوش

5

15

0

0

0

0

زيرساخت نرمافزاري _ مرورگر

2

10

3

5

6

10

زيرساخت نرمافزاري  -ارتقاي نرمافزار

10

10

1

1

10

10

3

13

1

3

3

9

2

16

8

8

16

16

252

22

34

120

205

معيار ويژگیهاي فنی در نرمافزارها

زيرساخت نرمافزاري  -سيستم مديريت پايگاه
داده

زيرساخت نرمافزاري  -سکوي معماري
نرمافزار
زيرساخت سختافزاري
مجموع

امتياز ريز

امتياز كلی هر

هر زيرساخت

زيرساخت

دادههاي جدول  3امتياز ريز و کلي هر معيار فني و فراواني و امتياز هر يک از آنها را براي
هر دو نرمافزار نشان ميدهد .از معيارهاي فني ،زيرساخت سيستم عامل سرور بيشترين امتياز
( )60و زيرساخت مرورگر و ارتقاي نرمافزار کمترين امتياز ( )10را دارند .مجموع امتياز معيار
ويژگيهاي فني  252است .نرمافزار سيمرغ داراي فراواني  22و گريناستون  34است و
مجموع امتياز نرمافزار سيمرغ  120و گريناستون  205است.
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سؤال دوم پژوهش در پي مقايسه نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از
نظر استانداردهاي ورودي و خروجي بود .جهت گردآوري دادههاي مورد نياز از بخش دوم
ابزار که مربوط به استانداردهاي ورودي و خروجي در نرمافزار بود استفاده شد .نتايج در
جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4مقايسه معيار استانداردهاي ورودي و خروجي نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون
سيمرغ

گريناستون

معيار استانداردهاي ورودي و خروجی در نرمافزارها

IRAN MARC










Dublin Core
ISO2709







Biblio File









MARC
MARC21
MARC XML
ورودي فراداده

MARC
MARC21
MARC XML
خروجی فرداده

IRAN MARC
Dublin Core
ISO2709




Biblio File
















جدول  4استانداردهاي ورودي و خروجي هر يک از نرمافزارها را نشان ميدهد .دادهها
مبين آن است که از استانداردهاي ورودي ،دابلينکور و ايزو  2709هر دو نرمافزار پشتيباني
ميکنند .نرمافزار گريناستون عالوه بر استانداردهاي فوق ،استانداردهاي مارک ،مارک  21و
مارکايکس.ام.ال .را نيز پشتيباني ميکند .وضعيت خروجيهاي فراداده ،همانند وروديها
است ،افزون بر آن ،نرمافزار سيمرغ امکان خروجي ورد و ايکس.ام.ال .و نرمافزار گرين استون
امکان خروجي  Green stone Mets ،Dspaceو Fedora Metsرا دارند .در جدول 5
فراواني و امتياز مقايسه معيار استانداردهاي ورودي و خروجي نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال
سيمرغ و گريناستون ارائه شده است.
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جدول  .5فراواني و امتياز مقايسه معيار استانداردهاي ورودي و خروجي نرمافزارهاي کتابخانه
ديجيتال سيمرغ و گريناستون
امتياز هر استاندارد

سيمرغ

گريناستور

سيمرغ

گريناستور

معيار استانداردهاي

فراوانیها

امتيازها

استانداردهاي ورودي

13

91

2

5

26

65

استانداردهاي خروجی

13

91

2

5

26

65

182

4

10

52

130

ورودي و خروجی در

امتياز ريز

امتياز كلی

نرمافزارها

هر استاندارد

هر استاندارد

مجموع

دادههاي جدول  5نشاندهندهي آن است که استانداردهاي ورودي و خروجي هر دو امتياز
يکسان دارند .از مجموع استاندارها ،سيمرغ  4فراواني و گريناستون  10فراواني دارد .مجموع
امتياز سيمرغ  52و گريناستون  130است.
سؤال سوم پژوهش در پي مقايسه نرمافزارهاي سيمرغ و گرين استون از نظر پشتيباني از
استانداردهاي فرادادهاي بود .دادهها با استفاده از بخش سوم سياهه وارسي که مربوط به
استانداردهاي فرادادهاي بود گردآوري شد .نتايج در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6مقايسه معيار پشتيباني از استانداردهاي فرادادهاي نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون
معيار پشتيبانی از استانداردهاي فرادادهاي در نرمافزارها

سيمرغ

گرين استون

Dublin Core





EAD














LOM
MARC 21
MARC XML
METS
MODS
PERMIS
)MIX (XML
)XTM (XML
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دادههاي جدول  6گوياي آن است که از ميان استانداردهاي فرادادهاي ،تنها استاندارد
دابلينکور است که هر دو نرمافزار از آن پشتيباني ميکنند .نرمافزار گريناستون عالوه بر اين
استاندارد ،از مارک  ،21مارکايکس.ام.ال ،.متس و مدز ،پِرميس و انواع ايکس.ام.ال .پشتياني
ميکند .افزون بر اين موارد ،نرمافزار گرين استون امکان پشتيباني از استانداردهاي فرادادهاي
 CDSl/ISIS ،MARCو  PROCITEرا نيز دارد .در مجموع اين نرمافزار ،فرادادههاي
متعددي را پشتيباني ميکند و ميتوان استاندارد جديدي را نيز به آن معرفي کرد .در جدول 7
فراواني و امتياز معيارهاي پشتيباني از استانداردهاي فرادادهاي نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال
سيمرغ و گريناستون ارائه شده است.
جدول  .7فراواني و امتياز مقايسه معيارهاي پشتيباني از استانداردهاي فرادادهاي نرمافزارهاي
کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون

سيمرغ

گريناستون

فرادادهاي در نرمافزارها

هر استاندارد

هر استاندارد

سيمرغ

معيار پشتيبانی از استانداردهاي

امتياز ريز

امتياز كلی

فراوانیها

گريناستون

امتياز هر استاندارد

امتيازها

Dublin Core

24

24

1

1

24

24

EAD

11

11

0

0

0

0

LOM

6

6

0

0

0

0

MARC 21

21

21

0

1

0

21

MARC XML

11

11

0

1

0

11

METS

9

9

0

1

0

9

MODS

13

13

0

1

0

13

PERMIS

3

3

0

0

0

0

)MIX (XML

3

3

0

1

0

3

)XTM (XML

3

3

0

1

0

3

104

1

مجموع

7

24

84

دادههاي جدول  7بيانگر آن است که مجموع امتياز زير معيارهاي متعلق به معيار پشتيباني
از استانداردهاي فرادادهاي  104است .از ميان زيرمعيارهاي پشتيباني از استانداردهاي فرادادهاي
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دابلينکور بيشترين امتياز ( )24و انواع شکلهاي ايکس.ام.ال .و پرميس امتياز  3دارند .از بين
استانداردهاي فرادادهاي موجود ،گريناستون ،داراي  7فراواني و سيمرغ  1فراواني دارد .در
مجموع در اين بخش امتياز سيمرغ  24و گريناستون  84است.
پرسش چهارم پژوهش در پي مقايسه نرمافزاهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از
نظر پشتيباني از پروتکلها در مبادله اطالعات بود .تحليل دادهها به وسيله بخش چهارم سياهه
وارسي انجام شد .نتايج در جدول  8ارائه شده است.
جدول  .8مقايسه معيار پشتيباني از پروتکلها در مبادله اطالعات نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال
سيمرغ و گريناستون
سيمرغ

پروتكل
Client
پروتکل Z39.50
معيار پشتيبانی از پروتكلها در مبادله
اطالعات در نرمافزارها

Server
هردو

SRU
SRW
OAI-PMH
SD-LIP

گرين استون



















دادههاي جدول  8نشاندهندهي آن است که از ميان پروتکلهاي  ،Z39.50هر دو نرمافزار
سيمرغ و گريناستون ،کالينت را دارا هستند .نرمافزار گريناستون ،سرور را نيز پشتيباني
ميکند .عالوه بر اين پروتکلها ،نرمافزار گريناستون از پروتکلهاي اس.آر .يو ،.اس.آر .دابليو.
و او.اي.آي-.پي.ام.اچ .و اس.دي.ليپ .نيز پشتيباني ميکند .همچنين نرمافزار سيمرغ امکان
پشتيباني از پروتکل  NOSA2در مبادله اطالعات را دارد .در جدول  9فراواني و امتياز مقايسه
معيار پشتيباني از پروتکلها در مبادله اطالعات نرم افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون ارائه شده است.
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جدول  .9فراواني و امتياز مقايسه معيار پشتيباني از پروتکلها در مبادلة اطالعات نرمافزارهاي
کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون
امتياز هر معيار

سيمرغ

گريناستون

سيمرغ

فراوانیها

گريناستون

معيار پشتيبانی از پروتكلها

امتيازها

Z39.50

14

42

1

3

14

42

SRU

17

17

0

1

0

17

SRW

17

17

0

1

0

17

OAI-PMH

22

22

0

1

0

22

SD-LIP

17

17

0

1

0

17

115

1

7

14

115

در مبادلة اطالعات در

امتياز ريز

امتياز كلی

نرمافزارها

هر معيار

هر معيار

مجموع

دادههاي جدول  9نشان ميدهد که مجموع امتياز زيرمعيارهاي متعلق به معيار پشتيباني از
پروتکلها در مبادلة اطالعات  115است .از بين زيرمعيارهاي پشتيباني از پروتکلها در مبادلة
اطالعات Z39.50 ،بيشترين امتياز ( )42و اس.آر.يو ،.اس.آر.دابليو .و اس.دي-ال.آي .پي .با
نمره  17کمترين امتياز را دارند .نرمافزار سيمرغ  1فراواني و گريناستون  7فراواني را دارد .در
مجموع امتياز سيمرغ  14و گريناستون  115است.
پرسش پنجم پژوهش در پي مقايسه نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريناستون از
نظر قابليتهاي نمايش نتايج بود .دادهها بر اساس بخش پنجم سياهه وارسي گردآوري شد.
نتايج در جدول  10ارائه شده است.
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جدول  .10مقايسه معيار قابليتهاي نمايش نتايج نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون
معيار قابليتهاي نمايش نتايج در نرمافزارها

سيمرغ

گريناستون

قابليت نمايش خودکار راهبرد جستوجو در صفحه نتايج





قابليت سفارش رکوردهاي بازيابي شده





قابليت تعيين دامنه موضوعي از سوي کاربران





قابليت دسترسي به آثار وابسته با اثر نمايش داده شده





قابليت نمايش نتايج به بيش از يک زبان





قابليت انتخاب يک يا چند رکورد بازيابي شده جهت نمايش کامل



























قابليت چاپ نتايج جستوجو





قابليت تهيه گزارش از جستوجوهاي ناموفق





قابليت خوشهسازي









قابليت ارائه نتايج بر اساس سطوح مختلف دسترسي کاربران





قابليت مرتبسازي نتايج جستوجو





قابليت رتبهبندي نتايج جستوجو





قابليت ارسال نتايج جستوجو به کاربر يا گروههاي کاربري





قابليت بسط و گسترش جستوجو





قابليت اصالح واژههاي جستوجو با استفاده از واژهنامه





قابليت نمايش برجسته کلمات جستوجو (با رنگ ديگر يا تيره
نشاندادن آنها)
قابليت نمايش نتايج به صورت برچسبي
قابليت نمايش تعداد اشياي ديجيتالي بازيابي شده در باال و پايين

ويژگیهاي نمايش نتايج

صفحه نمايش
وضوح نام يا برچسب باالي هر ستون جدول نتايج
قابليت تغيير ترتيب نمايش ستونها به شکل دلخواه
قابليت دريافت بازخورد از سوي کاربران
قابليت نشانهگذاري نتايج جستوجو
قابليت ذخيره نتايج جستوجو

قابليت انجام جستوجوهاي جديد بر اساس نتايج جستوجوهاي
قبلي
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قابليت بزرگنمايي تصاوير





قابليت تهيه نسخه نمايشي از نسخهي آرشيوي





قابليت نمايش انواع اشياي ديجيتالي





قابليت نمايش اعتبار و نوع دسترسي به هر يک از اشياي ديجيتالي





قابليت پخش منابع ويدئويي ديجيتالي بدون نياز به انتقال





قابليت تنظيم کيفيت نسخهي نمايشي منابع





قابليت ارائه تصاوير به صورت انگشتي





قابليت نمايش تعداد صفحات و حجم شيء ديجيتالي





قابليت باز شدن شيء ديجيتالي در داخل خود نرمافزار





دادههاي جدول  10قابليتهاي نمايش نتايج نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون را در دو دسته ويژگيهاي نمايش نتايج و نمايش اشياي ديجيتالي نشان ميدهد .از
ويژگيهاي نمايش نتايج ،قابليت نمايش خودکار راهبرد جستوجو در صفحه نتايج ،قابليت
سفارش رکوردهاي بازيابيشده ،قابليت تعيين دامنه موضوعي از سوي کاربران ،قابليت نمايش
نتايج به بيش از يک زبان ،قابليت نمايش برجسته کلمههاي جستوجو (با رنگ ديگر يا تيره
نشاندادن آنها) ،قابليت نمايش نتايج بهصورت برچسبي ،قابليت نمايش تعداد اشياي ديجيتالي
بازيابيشده در باال و پايين صفحه نمايش ،قابليت چاپ نتايج جستوجو ،قابليت خوشهسازي،
قابليت انجام جستوجوهاي جديد بر اساس نتايج جستوجوهاي قبلي ،قابليت ارائه نتايج بر
اساس سطوح مختلف دسترسي کاربران ،قابليت مرتبسازي نتايج جستوجو ،قابليت
رتبهبندي نتايج جستوجو و قابليت بسط و گسترش جستوجو در هر دو نرمافزار وجود
دارد.
از نمايش اشياي ديجيتالي ،قابليت بزرگنمايي تصاوير ،قابليت تهيه نسخهي نمايشي از
نسخهي آرشيوي ،قابليت نمايش انواع اشياي ديجيتالي ،قابليت پخش منابع ويدئويي ديجيتالي
بدون نياز به انتقال ،قابليت ارائه تصاوير بهصورت انگشتي ،قابليت نمايش تعداد صفحات و
حجم شيء ديجيتالي و قابليت بازشدن شيء ديجيتالي در داخل خود نرمافزار ،هر دو نرمافزار
اين ويژگيها را دارا هستند.
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برخي از ويژگيهاي نمايش نتايج که تنها نرمافزار سيمرغ آن را دارد عبارتند از :قابليت
دسترسي به آثار وابسته با اثر نمايشدادهشده و قابليت انتخاب يک يا چند رکورد بازيابيشده
جهت نمايش کامل .نرمافزار گريناستون هم برخي از ويژگيهاي نمايش نتايج را دارد که
عبارنند از :وضوح نام يا برچسب باالي هر ستون جدول نتايج ،قابليت تغيير ترتيب نمايش
ستونها به شکل دلخواه و قابليت ذخيره نتايج جستوجو .از معيارهاي نمايش اشياي
ديجيتالي ،قابليت تنظيم کيفيت نسخه نمايشي منابع و قابليت نمايش اعتبار و نوع دسترسي به
هر يک از اشياي ديجيتالي هستند که در نرمافزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ وجود دارد.
از ويژگيهاي نمايش جستوجو ،قابليت بسط جستوجو از طريق مشاهده رکوردهاي
مرجع مرتبط ،مختص نرمافزار سيمرغ است .تغيير ساختار نمايش صفحه جستوجو بهصورت
گرافيکي و يا متني ،تغيير رمزگذاري ،نمايش اطالعات به صورت صفحات اچ.تي.ام.ال .و
امکان افزودن سرصفحه و پاصفحه به صفحات ديناميک و ايستا که از ويژگيهاي نمايش
اشياي ديجيتالي هستند ،از قابليتهاي ديگر نرمافزار گريناستون است .در جدول  11فراواني
و امتياز مقايسه معيار قابليتهاي نمايش نتايج نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون ارائه شده است.
جدول  .12فراواني و امتياز مقايسه قابليتهاي نمايش نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون

سيمرغ

ويژگيهاي نتايج نمايش

0/4

9/6

16

17

6/4

6/8

نمايش اشياي ديجيتالي

1/1

9/9

9

7

9/9

7/7

115

1

7

14

115

در نرمافزارها

مجموع

هر معيار

هر معيار

سيمرغ

گريناستون

معيار قابليتهاي نمايش نتايج

امتياز ريز

امتياز كلی

گريناستون

امتياز هر معيار

فراوانیها

امتيازها

جمعبندي دادههاي مربوط به معيار قابليت نمايش نتايج جستوجوي نرمافزارها در جدول
 11نشاندهندهي آن است که مجموعه زير امتيازاتِ زيرمعيارهاي مربوط به اين معيار 19/5
است .سيمرغ فراوني  25و گرينارستون داراي فراواني  24ميباشد .امتياز سيمرغ از اين معيار،
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 16/3و گريناستون  14/ 5است .و آنچه باعث باال بودن امتياز سيمرغ در اين معيار شدهاست
کاملبودن امتيازات آن در زيرمعيار نمايش اشياي ديجيتالي است.
سؤال ششم در پي بررسي کلي وضعيت دو نرمافزار سيمرغ و گريناستون بر اساس کليه
معيارهاي ارزيابي بود .نتايج کلي حاصل از مقايسه نرمافزارهاي مورد بررسي در جدول 12
آمده است.
جدول  . 12فراواني و امتياز مقايسه کلية معيارهاي ارزيابي نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و
گريناستون
كلية معيارهاي ارزيابی

فراوانی سيمرغ

معيار فني

فراوانی
گريناستون

امتياز سيمرغ

امتياز
گريناستون

22

34

120

205

4

10

52

130

1

7

24

84

1

7

14

115

معيار قابليتهاي نمايش نتايج

25

24

16/3

14/5

مجموع

53

82

226/3

548/5

معياراستانداردهاي ورودي و
خروجي
معيار پشتيباني از
استانداردهاي فرادادهاي
معيار پشتيباني از پروتکلها
در مبادله اطالعات

از مشاهده جدول  12ميتوان استنباط کرد که امتيازات کسبشده توسط نرمافزار کتابخانه
ديجيتال گريناستون بيش از دو برابر نرمافزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ است .نقطه اوج اين
امتياز در معيارهاي فني و به خصوص استانداردهاي ورودي و خروجي است که اختالف را
عميقتر کرده است.

نتيجهگيري
همانگونه که از نتيجهگيري يافتههاي پژوهش بر ميآيد ،از مجموع  39زير معيار متعلق به
معيار ويژگيهاي فني ،سيمرغ  22و گريناستون  34زير معيار را دارا است .مجموع امتياز
سيمرغ  120و گريناستون  205است .از نظر معيار استانداردهاي ورودي و خروجي از ميان
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 14استاندارد ورودي و خروجي ،سيمرغ  4استاندارد و گريناستون  10استاندارد را دارد.
مجموع امتياز سيمرغ  52و گريناستون  130است؛ بنابراين ،گريناستون ،وضعيت بهتري در
اين استانداردها دارد .شايان ذکر است که هر دو نرمافزار در استفاده از استاندارد ورودي و
خروجي دابلينکور و ايزو  2709همانند هستند .از آنجا که استاندارد دابلينکور به منزلهي يک
استاندارد جامع است که توسط (او.سي.ال.سي )1.ايجاد شده است و از اعتبار و جامعيت
خاصي برخوردار است و مورد پذيرش بسياري از کتابخانهها و مراکز فهرستنويسي قرار
گرفته است و مبناي کار سازماندهي منابع اينترنتي واقع شده است؛ همچنين استاندارد مارک که
امکان بوميسازي را فراهم مينمايد از ميان ساير استانداردها براي متفاضيان نرمافزار اهميت
بيشتري خواهند داشت .در پژوهش حاضر هر دو نرمافزار استاندارد دابلينکور را دارا هستند
ولي نرم افزار سيمرغ فاقد استاندارد مارک است .شايان ذکر است که نرمافزار سيمرغ از
استانداردهاي خروجي وورد و ايکس.ام.ال .هم استفاده مينمايد .مقايسه نتايج استانداردهاي
ورودي و خروجي نرمافزار سيمرغ با ساير پژوهشها نشان ميدهد ،در پژوهشهاي (کالته،
1392؛ حايريمهريزي )1391 ،و پژوهش عليپورحافظي ( )1388و پژوهش يو ()2006
همانند پژوهش حاضر به استاندارد ورودي و خروجي ايکس.ام.ال توجه شده است .با توجه به
مطالب مطرحشده ،تمام نرم افزارهاي کتابخانه ديجيتال در ايران استاندارد خروجي ايکس.ام.ال
را پشتيباني ميکنند ،اما بايد استانداردهاي ديگري همانند مارک که نقش زيادي در بوميسازي
دارد را افزايش دهند.
همانگونه که از نتيجهگيري يافتههاي پژوهش برميآيد ،از  10زيرمعيار استانداردهاي
فرادادهاي ،گريناستون  7زيرمعيار و سيمرغ تنها  1زير معيار را داراست .سيمرغ  24و
گريناستون  84امتياز را در اين بخش کسب کردند ،پس گريناستون وضعيت مطلوبتري
نسبت به سيمرغ دارد .نرمافزار گريناستون و سيمرغ تنها در استفاده از استاندارد فرادادهاي
دابلينکور شبيه بههم هستند و نرمافزار گريناستون از ساير استانداردهاي فرادادهاي نيز
پشتيباني ميکند .يکي از استانداردهاي فرادادهاي که هر دو نرمافزار پشتيباني نميکنند پرميس
است .استاندارد فرادادهاي پرميس به جنبههاي اصلي مانند (منشأ :چهکسي مالک اصلي شيء
ديجيتال است ،اعتبار ،نگهداري و محيط فني) اشاره ميکند که پيشنهاد ميشود هر دو نرمافزار

1 . OCLC
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به اين استاندارد فرادادهاي هم توجه نمايند .استاندارد فرادادهاي ديگري ممکن است که
متقاضايان نرمافزار در بين ساير استانداردهاي فرادادهاي مورد توجه بيشتري قرار دهند
استاندارد فرادادهاي توصيف شيء (مُدز) است که قالبي مناسب براي سازماندهي منابع
الکترونيکي بر مبناي فرمت مارک  21است و باعث دسترسپذيري منبع از طريق ابزارهاي
کاوش عمومي وب و يا بهطور کلي نمايهسازي فرادادهها همراه با متن منبع ميشود و همچنين
مزايايي مانند ارائه مجموعه عناصر غنيتر از هسته دابلينکور و کاربرمدارتر از مارک
ايکس.ام.ال .را دارا است و ايجاد فرادادههاي مبتني بر آن از قالب مارک آسانتر است که
نرمافزار گريناستون به آن توجه کرده و در نرمافزار سيمرغ وجود ندارد.
مقايسه نتايج معيار استانداردهاي فرادادهاي با ساير پژوهشها نشان ميدهد که گوه و
ديگران )2006(1به بررسي نرمافزارهاي کد منبعباز پرداختهاند و با توجه به نتايج بهدستآمده
از معيار فراداده و استانداردها ،استاندارد فرادادههاي دابلينکور همانند پژوهش حاضر داراي
امتياز بااليي است و نتيجه حاصل از آن در مورد استفاده از استانداردهاي فرادادهاي در
نرمافزارهاي کد منبعباز همسو با پژوهش حاضر است .با توجه به مطالب مطرح شده
مشخصميشود که نرم افزار مورد پژوهش بايد توانايي خود را در پشتيباني از استاندارد فراداده
بهويژه پرميس که نقش زيادي در حفاظت ديجيتال دارد افزايش دهند.
در مورد استانداردهاي فرادادهاي استفادهشده در نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال ،در پژوهش
عليپورحافظي ( )1388کتابخانههاي مورد بررسي جهت توصيف منابع از فراداده توصيفي با
استفاده از قالب مارک با نسخههاي متفاوت نظير يونيمارک ،مارک  21و مارک ايران ،بهعنوان
فرمت خروجي استفاده ميکردند .در حدود  82درصد جامعه مورد مطالعه از ايکس.ام.ال به
عنوان استاندارد در اليه زمينه در خروجيهاي فراداده استفاده مينمودند .در پژوهشهاي
حايريمهريزي ( )1391و کالته ( )1392به استانداردهاي فرادادهاي و ساير استانداردها توجه
کمتري نسبت به ساير موارد شدهاست .در پژوهش يو ( )2006به استاندارد فرادادهاي
ايکس.ام.ال .نيز تأکيد شده است .در خصوص قابليتهاي جستوجو و نمايش در پژوهش
کريمي ( ،)1389نرمافزار پارسآذرخش بيشترين امتياز را داشت .پر استفادهترين قابليت
جستوجو در نرم افزارهاي کتابخانهاي ديجيتالي ،جستوجوي آزاد در فيلدها (عناصر) و

1 . Goh & et al.
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کماستفادهترين مورد ،داشتن امکان پست الکترونيکي براي در خواست راهنمايي بود .در ميان
قابليتهاي نمايش ،قابليت نمايش حجم شيء ديجيتالي ،پر استفادهترين مورد و پيشنهاد
اصطالحات مرتبط جديد ،کماستفادهترين مورد در نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتالي ايران
بودهاست .در اينخصوص در پژوهش نوروزي و نعمتي ( )1389نرمافزار سيمرغ از دو
نرمافزار ديگر پارسآذرخش و نمايه ،از نظر ويژگيهاي قابليت جستوجو ،فرمول
جستوجو ،امکان انواع جستوجوها ،نمايش نتايج و چگونگي نمايش امکانات کمکي
(راهنما) امتياز بهتري کسب کرده است .در خصوص جستوجو و بازيابي در پژوهش
حايريمهريزي ( )1391برعکس پژوهش کالته ( )1392توجه کمتري نسبت به ساير موارد در
نرمافزار کتابخانههاي ديجيتالي عضو کنسرسيوم بينالمللي حفاظت اينترنتي شده است.
در معيار پشتيباني از پروتکلها در مبادلة اطالعات ،از  7پروتکل موجود ،گريناستون همه
و سيمرغ تنها از پروتکل کالينت  Z39.50پشتيباني ميکند .سيمرغ  14و گريناستون 115
امتياز را کسب کردند .همانطور که ميدانيم پروتکلها نقش اساسي در مبادله اطالعات بين
سيستمهاي اطالعاتي ايجاد مينمايند و به فهرستنويسي اشتراکي و جستوجوي همزمان بين
سيستمهاي اطالعاتي نامتجانس کمک ميکنند به همين دليل اين معيار از اهميت خاصي براي
متقاضيان نرمافزار برخوردار است .گريناستون به اين معيار توجه خاصي کرده است و سيمرغ
هم بايد اين معيار را مورد توجه بيشتري قرار دهد .عليپور حافظي ( )1388در پژوهش خود
به مبادله اطالعات بين سيستمهاي اطالعاتي و پروتکلها توجه کرده است ،همچنين نتايج
پژوهش حاضر با پژوهش يو ( )2006به پروتکل ُ.اِي.آي.پي.ام.اچ .که جهت فهرستنويسي
اشتراکي استفاده ميشود و بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد همسو بود .با توجه به مطالب
مطرحشده مشخصميشود که نرمافزار سيمرغ بايد توان خود را در مبادلهي اطالعات با
سيستمهاي اطالعاتي نامتجانس افزايش دهد.
از مجموع  33زيرمعيار مربوط معيار قابليتهاي نمايش نتايج ،نرمافزار سيمرغ  25زيرمعيار
و گريناستون  24زيرمعيار را دارا هستند .سيمرغ  16/3و گريناستون  14/5امتيار را
بهدستآوردهاند؛ بنابراين ،با توجه به نتايج بهنظر ميرسد ،در اين معيار ،نرمافزار سيمرغ امتياز
بيشتري کسب کرده است .اين امتياز بهويژه در نمايش اشياي ديجيتالي مشهودتر است .مقايسه
نتايج اين پژوهش با ساير پژوهشها گوياي آن است که در پژوهش کالته ( )1392و حايري
مهريزي ( )1391بيشتر به نمايش برچسبي و چند رسانهاي توجهشدهاست که در پژوهش
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حاضر هم مورد بررسي قرار گرفته است .در پژوهش کريمي ( )1389نيز قابليت نمايش حجم
شيء ديجيتالي ،پراستفادهترين مورد است .نمايش نتايج در پژوهش نوروزي و نعمتي ()1389
که نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتال ايران را بررسي کردهاند ،امتياز بهتري دارند .در پژوهشهاي
فتاحي ،زرهساز و داورپناه ( )1385و مهراد و عصاريشهري ( )1386صفحههاي نمايش
اطالعات نرمافزار وضعيت متوسطي دارد .با توجه به مطالب مطرحشده يکي از مواردي که
مورد استقبال کاربران قرار ميگيرد قابليت اصالح واژههاي جستوجو با استفاده از واژهنامه و
قابليت دريافت بازخورد از سوي کاربران است که کاربر را بهسمت جستوجو و بازيابي
مناسب هدايت ميکند و نياز اطالعاتي کاربر را رفع مينمايد که در هر دو نرمافزار به اين
موضوع توجهنشدهاست .نقطه مقابل آن قابليت تعيين دامنه موضوعي از سوي کاربران است که
موجب رضايت کاربران ميشود .اين مورد در هر دو نرمافزار سيمرغ و گريناستون به آن توجه
شده است .با توجه به موارد مطرح شده چون نمايش اطالعات جزئي از رابط کاربر است بايد
مورد توجه بيشتري از سمت نرمافزارها قرار گيرد .بهطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که
نرمافزار کتابخانه ديجيتال گريناستون بيش از دو برابر نرمافزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ
معيارهاي اصلي يک نرم افزار مناسب را دارد و نقطه اوج اين اختالف در معيارهاي فني و
استانداردهاي ورودي و خروجي است.
در پژوهش فتاحي ،زرهساز و داورپناه ( )1385وضعيت صفحههاي نمايش اطالعات
نرمافزار ،واژگان و پيامهاي نرمافزار ،يادگيري چگونگي کار با نرمافزار ،راهنماي نرمافزار و
قابليتها و امکانات نرمافزار سيمرغ از ديدگاه کاربران شرکتکننده در پژوهش ،در حد متوسط
ارزيابي شد .همچنين ،دانشجويان شرکتکننده در حد متوسطي از تعامل با نرمافزار سيمرغ
رضايت داشتند .در پژوهش مهراد و عصاري شهري ( )1386نيز دانشجويان در حد متوسطي از
تعامل با نرمافزار پارسآذرخش رضايت داشتند .صفحههاي نمايش اطالعات نرمافزار در
پژوهش وضعيت بهتري از واژگان و پيامهاي نرمافزار داشتند .نرمافزارهاي پژوهش خواجوي
( )1379راهنماي پيوسته و دستنامه همراه با نرمافزار داشتند .در پژوهش اصنافي ( )1387نيز
ميزان رضايت کتابداران و آرشيويستها از قابليتهاي نرمافزارهاي جامع کتابخانهاي در
حوزهي مديريت منابع آرشيوي ،در سطح متوسطي قرار داشت و کارايي نرمافزار
پارسآذرخش بيش از سيمرغ بود .پاکنژاد ( )1387بيان کرد که امکانات و قابليتهاي رابط
کاربر کتابخانه ديجيتال ايجاد شده با گريناستون نسبتاً مناسب است .اصليترين اشکاالت
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نرمافزاري گريناستون با تأکيد بر ذخيره و بازيابي به زبان فارسي بر اساس پژوهش حاضر
عبارت از :مرتبسازي الفبايي ناقص براي حروف زبان فارسي ،رابط کاربر نسبتاً ضعيف ،و
عدم پشتيباني از يونيکد در برخي از اصليترين بخشهاي نرمافزار از جمله نمايه کوئيک بود.
نتايج پژوهش حسنزاده و پاکنژاد ( ،)1388شريفينيا ( ،)1390گوه و همکاران ( )2006و
کومار ( )2007مؤيد اين است که گريناستون نرمافزار مناسب و کارآمدي براي ايجاد کتابخانه
ديجيتال است.
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