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   ...اي در توان از امکانات يک برنامه رايانه چگونه مي
  

  

  
  

اي در راستاي طراحي توان از امکانات يک برنامه رايانهچگونه مي
  !رابط کاربري آن استفاده نکرد؟

  

  ١دکتر مرتضي کوکبي
  
  چكيده

 در سازمان اسناد ۱۳۸۵نظامي است كه از شهريور ماه سال ) رسا(سيستم جامع كتابخانة ملي 
نوشته حاضر بر آن است تا رابـط  . و كتابخانة ملّي جمهوري اسالمي ايران، به كار گرفته شده است 

شـود آيـا    ين است كه مـشخص  هدف از بررسي ا. افزار را مورد بررسي قرار دهد  كاربري اين نرم  
بـه  . افزار از امكانات مارك ايران و يوني مارك بهرة بهينه را برده است يا نه رابط كاربري اين نرم 

افزار رسا، حداقل به ادعاي طراحان آن، مبتني بر مارك ايران است اما در  رسد با اينكه نرم نظر مي
تواند با  افزار مي   اين نرم . اي نشده است    فاده بهينه مارك است   آن، از تواناييهاي مارك ايران و يوني      

 و __6گيري از فيلدهاي بلـوك       مارك و حداقل با بهره      مندي از امكانات مارك ايران و يوني        بهره
، مبتني بـر تمـامي    طراحي دوباره به يك   افزار    اين نرم .  باشد ، بسيار بهتر از آنچه اكنون هست      —7

  . نيازمند استمارك  وزآمدهاي جديد يونيهاي مارك ايران و نيز ر توانايي
  .مارك، رابط كاربري افزار رسا، مارك ايران، يوني نرم: ها كليدواژه

  
  مقدمه

 در سازمان اسـناد  ١٣٨٥نظامي است که از شهريور ) رسا( ملي  کتابخانةسيستم جامع   
 بيانين نظام، ابراي معرفي .  ملّي جمهوري اسالمي ايران، به کار گرفته شده استکتابخانةو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران گروه كتابداري دانشگاه علوم تربيتي استاد. ١
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 از پايگـاه اينترنتـي سـازمان     »)رسـا ( ملـي    کتابخانـة معرفي سيستم جامع    « از بخش    هاييعبارت
  : رسد  سودمند به نظر مي(www.nlai.ir) ملّي جمهوري اسالمي ايران کتابخانةاسناد و 
ينـدهاي كـاري   اتوليـد سيـستم جـامع كتابخانـة ملّـي ايـران، اتوماسـيون فر        هدف از«

ملّي و ذخيره سازي ركوردهاي مرتبط با كلية مواد كتابخانه اي بـر اسـاس    بخانةمعاونت كتا
بـومي شـدة اسـتاندارد    ( اين نرم افزار كه استاندارد مارك ايـران . جهاني است استانداردهاي
را مبناي كار خود قرار داده است، اكثر قابليتهـاي سيـستمهاي مـشابه و           ) مارك جهاني يوني 

 .را داراست Innovative و ALEPH خارجي مانند پيشتاز

آغاز و با طـي مراحـل مختلـف توليـد در      ١٣٨٢توليد اين محصول از شهريور سال «
گيـري از   پـارس آذرخـش بـا بهـره     شـركت . بـرداري شـده اسـت     آماده بهره١٣٨٥شهريور 

 ،متخصصان كارآمد داخلي و با استفادة مناسب از دانش فني وكتابداري موجود در سازمان          
موفـق طـرح تكفاسـت كـه رمـز       هـاي  اين پروژه از معدود پروژه.  اين مهم نايل شدبه انجام

انجام يـك كـار گروهـي     موفقيت آن در همكاري نزديك مجري و كارفرما، و به عبارتي،
  .»نهفته است

در اين معرفي، تاريخ توليـد و تـاريخ بهـره بـرداري از ايـن سيـستم مـشخّص و نيـز،                   
در بخـش  . فـزار مبتنـي بـر اسـتاندارد مـارک ايـران اسـت         صراحت قيد شده کـه ايـن نـرم ا         ب
يستم جـامع كتابخانـة   س«، بار ديگر ذکر شده که       » ملّي ايران  کتابخانةامکانات سيستم جامع    «

سـازي،   نويـسي، نمايـه   ملّي مبتني بر يوني مارك و مارك ايران بـوده و فراينـدهاي فهرسـت          
مبادلـه و اهـدا را مكـانيزه      ثبـت آثـار و  ا، واسپاري، امانـت، همستندسازي، فيپا، شاپا، سفارش

  ).همان(» كند مي
افزار را بررسي كند با اين  آيد، بر آن است تا رابط كاربري اين نرم آنچه در ادامه مي

هدف که مشخّص شود آيا رابط کاربري اين نـرم افـزار از امکانـات مـارک ايـران و يـوني               
ايـن بررسـي، ابتـدا بايـد تـصاويري از رابـط       براي انجام .  بهينه را برده است يا نه    ةمارک بهر 

افـزار از   تـا امکـان بررسـي ايـن نـرم       شود  افزار در حالتهاي مختلف آن ارائه       کاربري اين نرم  
                کـاربري   بـه ترتيـب رابـط      ٣، و   ٢،  ١تـصاوير   . ديدگاه مطرح در ايـن نوشـته، فـراهم گـردد          

http://www.nlai.ir)


  
  ٤٧ / ...  در اي رايانه برنامه يک امکانات از توان مي چگونه _______________________

  

جـستجو از طريـق   «، و   »جـستجوي پيـشرفته   «،  »جستجوي سـاده  « حالتهاي   افزار رسا را در    نرم
  . دهدافزار نشان مي اين نرم) اپک( در رابط کاربري »مرور واژه

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افزار رسا جستجوي ساده در رابط کاربري نرم.۱تصوير
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افزار رسارابط کاربري نرم جستجوي پيشرفته در .۲تصوير 
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  افزار رسارابط کاربري نرم ريق مرور واژه درجستجو از ط. ۳تصوير 
  

  افزار رسادر نرم» پديدآور «ةگسترش گزين
جـستجو  «اي به نام   شود، در هنگام جستجو گزينه    گونه که در تصاوير ديده مي       همان

 يـک پيـشينه فـراهم     ٢ و عناصـر اطّالعـاتي     ١وجود دارد که امکان جـستجو را در منـاطق         » در
  :شود، به شکل زير است مربوط به آن باز ميةامي که پنجراين گزينه هنگ. آورد مي

  جستجو در         
  عنوان 
  پديدآور
  موضوع
  تنالگان

  مشخصات نشر
  تاريخ نشر
  شماره رده

  شماره بازيابي
  فروست
  شابک/شاپا

  منشأ مقاله
  يادداشت
  ساير موارد

  فزار رساادر رابط کاربري نرم» جستجو در «ة گزينة بازشدةتصوير پنجر. ۴تصوير
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Areas. 
2. Data elements. 
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هاي جستجوي ارائـه شـده ايرادهـايي    توان متوجه شد گزينه مي۴با نگاهي به تصوير  
  :توان به موارد زير اشاره کرد آنها ميةدارد که از جمل
در نظـر گرفتـه    » تنالگـان «و  » پديـدآور «معلوم نيست به چه علّت دو گزينه براي          . ۱
  .  آن باشدةير مجموعاست، بايد ز» سرشناسه«جزء » تنالگان«اگر . شده است
 متفـاوت گرفتـه     ةدو گزينـ  » تـاريخ نـشر   «با  » مشخّصات نشر «مشخّص نيست چرا     . ۲

 .است» مشخّصات نشر «ة، زيرمجموع»تاريخ نشر«. اندشده

تواند جستجويي انجام دهد، چگونه مي» بندي  ردهةشمار«اگر کاربري بخواهد با    . ۳
 دهدهي ديويي را معين کند؟ کنگره يا کتابخانةنوع رده بندي، مثالً رده بندي 

 وجود دارد؟ و» شماره بازيابي«و » بندي شماره رده«چه تفاوتي در عمل ميان  . ۴

کاربري که قصد دارد به وسيله يکي از شـاپا يـا شـابک جـستجو كنـد، چگونـه               . ۵
 تواند يکي از اين دو را انتخاب نمايد؟ مي

  :آيد، به صورت زير درمي»جستجو در «ةاگر موارد اعمال شود، گزين
  جستجو در         

  عنوان 
  پديدآور
  موضوع

  مشخصات نشر
  شماره رده

  شماره بازيابي
  فروست

  شماره استاندارد
  منشأ مقاله
  يادداشت
  ساير موارد

  افزار رسادر رابط کاربري نرم» جستجو در« اصالح شده ةتصوير گزين. ۵تصوير 
  

افـزار،   کـه طراحـان نـرم   يکي از داليل وجودي پنج مورد باال، احتماالً نگرشي است 
چنانكـه در بـاال ذکـر شـده، مـارک ايـران بـر        . انـد  مـارک ايـران داشـته     ةتوجـه بـه برنامـ     بي

اما تواناييهاي اين استاندارد کـه      . باشد  ، مبتني مي  المللي است مارک که استانداردي بين    يوني
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افـزار جـدي     نـرم شـود، توسـط طراحـان    اي در استاندارد مارک ايران نيز ديـده مـي         تا اندازه 
مارک در ادامه، سه مورد از تواناييهاي استانداردهاي مارک ايران و يوني    . گرفته نشده است  

افـزار   توان با اتّکا به آنها، رابـط کـاربري نـرم       شود تا مشخّص شود چگونه مي     شرح داده مي  
 .رسا را ارتقا بخشيد

» جـستجو در   «نـة گزيکـه در    ) —7(ليت معنـوي اثـر      ئودر مارک ايران، بلـوک مـس      
 فيلـد بـه شـرح زيـر       دهبـه   مـشخّص شـده،     » تنالگان«و  » پديدآور«هاي  افزار رسا با گزينه    نرم

  :تقسيم شده است
  نامهاي اشخاص«

  )ليت معنوي درجه اولئومس( سرشناسه لة به منز ـنام شخص 700  
  )وليت معنوي برابرئمس ( ـنام شخص 701  
  )موليت معنوي درجه دوئمس ( ـنام شخص 702  
  

  نامهاي تنالگانها و همايشها
  )وليت معنوي درجه اولئمس( سرشناسه لة به منز ـنام تنالگان 710  
  )وليت معنوي برابرئمس ( ـنام تنالگان  711  
  )۲۴۷، ۱۳۸۱مارک ايران،  (»)وليت معنوي درجه دومئمس ( ـنام تنالگان  712  
  
  وليت معنوي درجه اولئ مس ـنام خاندان 720"

  وليت معنوي برابرئ مس ـاننام خاند 721
  وليت معنوي درجه دومئ مس ـنام خاندان  722
 UNIMARC Manual : Bibliographic (»وليت معنـوي ئ مـس  ـنـام  730

Format, 1994.(  
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 مارک ايـران وجـود   ۱۳۸۱ چهار فيلد آخر در ويراست سال ،الزم به يادآوري است  
ک که مبناي مارک ايـران، و در سـال     مار يوني مة دستنا ۱۹۹۴ندارد و تنها در ويراست سال       

 چنـين تعريـف شـده    ، در ايـن دسـتنامه    730فيلـد   . شـود  ديده مي  ، روزآمد شده است   ۲۰۰۰
ول معنـوي اثـري فـرض    ئساختار نـام مـاهيتي اسـت کـه مـس     اين فيلد حاوي شکل بي «: است
  ).همان. (»کنداين نام از قواعد فهرستنويسي پيروي نمي. شود مي

هاي شود که زيرمجموعه ده فيلد مورد اشاره، در زير نشان داده مي    اکنون با توجه به   
  :تواند به چه صورتي در آيدمي» جستجو در «گزينةدر » تنالگان«و » پديدآور«

  
  جستجو در

  عنوان
  پديدآور
  موضوع

  مشخصّات نشر
  شماره رده

  شماره بازيابي
  فروست
   استانداردةشمار

  منشأ مقاله
  يادداشت
  ساير موارد

  ورپديدآ
  )مسئوليت معنوي درجه اول( سرشناسه ة به منزل ـنام شخص
  )مسئوليت معنوي برابر ( ـنام شخص
  )مسئوليت معنوي درجه دوم ( ـنام شخص
  )مسئوليت معنوي درجه اول( سرشناسه ة به منزل ـنام تنالگان
  )مسئوليت معنوي برابر ( ـنام تنالگان
  )مسئوليت معنوي درجه دوم ( ـنام تنالگان

   مسئوليت معنوي درجه اول ـ خانداننام
   مسئوليت معنوي برابر ـنام خاندان
   مسئوليت معنوي درجه دوم ـنام خاندان

   مسئوليت معنوي ـنام

  »جستجو در «گزينةدر » تنالگان«و » پديدآور«هاي زيرمجموعه. ٦تصوير 
  

در چنــين وضــعيتي، اگــر کــاربر بــه هــر دليلــي بخواهــد جــستجو را تنهــا از طريــق   
در باالي ستون سمت چـپ کليـک و   » پديدآور «ةتواند روي واژ انجام دهد، مي  » پديدآور«

تواند حسب مورد، يکي از ده مورد ديگـر  اما اگر اندکي وارد باشد، مي. سپس جستجو کند 
در اين حالت، از آنجا که جستجو به جاي اين . را انتخاب کند و عمل جستجو را انجام دهد  

گيـرد، بـه طـور نظـري مـدت زمـان       ام شود تنها در يک فيلد صورت مـي    که در ده فيلد انج    
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همچنين، از آنجا که نشانگرها در هر يک  . يابدبازيابي به يک دهم حالت عادي کاهش مي       
توان با استفاده از نـشانگرها مـدت زمـان         از اين فيلدها نقش دارند، براي کاربران ماهرتر مي        

 بـه  ـنـام شـخص     «700 براي نمونه، فيلـد . ز بيشتر کاهش دادبازيابي را حتّي از حالت اول ني
ارزش : م اسـت داراي دو ارزش در نشانگر دو» )مسئوليت معنوي درجه اول ( سرشناسه   منزلة

شـود، بيـانگر ايـن اسـت کـه نـام، مـورد جـستجو، زيـر نـام           اول که با رقم صفر مشخّص مي 
ايـن نـشانگر، يعنـي رقـم يـک،      ارزش دوم . کوچک وارد شده يا به اصطالح، مستقيم است  

بيانگر اين است که نام مورد جستجو، به اصـطالح مقلـوب، يعنـي نـام خـانوادگي در آغـاز            
اگر کاربر يه اين نکته نيز واقف باشد و نوع نام مورد جستجو را از نظر اين کـه             . آمده است 

 بيـستم  مستقيم يا مقلوب است مشخّص کند، به طور نظري، مدت زمـان بازيـابي را بـه يـک         
  .كند  به توضيح اين مفهوم کمک مي۷ ةتصوير شمار. مدت معمول کاهش خواهد داد

  عنوان

  پديدآور

  موضوع

  

  پديدآور

  )مسئوليت معنوي درجه اول( سرشناسه منزلة به  ـنام شخص

  )مسئوليت معنوي برابر ( ـنام شخص

  

  .نام، مستقيم است

  .نام، مقلوب است

از نظر » )مسئوليت معنوي درجه اول( سرشناسه منزلة به  ـخصنام ش«هاي زيرمجموعه. ٧تصوير 
 مستقيم يا مقلوب بودن نام مورد جستجو

  
ــديهي اســت، اصــطالحات مــورد اســتفاده در تــصاوير    ، تخصّــصي اســت و ۷ و ۶ب

راه حلّ ايـن مـشکل ايـن    . توانند از آنها استفاده کنندکاربران معمولي کتابخانه به سختي مي    
تر بيـان شـود و يـا    طالحات به زباني کاربرپسندتر يا به عبارتي، کاربرفهم    است که يا اين اص    

هايي، به کاربر افزار طراحي شود تا اين مفاهيم را با ذکر نمونه     راهنماي مناسبي براي اين نرم    
  .نشان دهد

فيلـد  .  نيز به همين منظور استفاده کـرد 712 تا 710توان در فيلدهاي از نشانگرها مي 
  . انگرهاي خاصّ خود را دارد که براي اين منظور، قابل استفاده است نيز نش730



  
  ٥٣ / ...  در اي رايانه برنامه يک امکانات از توان مي چگونه _______________________

  

هـاي  افزار، امکان جستجوي ترکيبـي بـا هـر يـک از گزينـه      همچنين، اگر در اين نرم    
به وجود آيد، ميزان دقّـت و سـرعت جـستجو بيـشتر             » ١نقش «گزينة و   —7فيلدهاي بلوک   

پس از نام يک شخص در سرشناسـه    عبارت است از واژه يا عبارتي که         »نقش«. خواهد شد 
 .دهدگيرد و ماهيت کار آن شخص را در پديدآوردن اثر نشان مي  يا شناسه افزوده، قرار مي    

 وجود دارد »کد نقشها: پيوست سه«، به تبع يوني مارک، پيوستي با عنوان         »مارک ايران «در  
). ۳۷۹-۳۵۷، ۱۳۸۱مـارک ايـران،   ( و کدهاي مربـوط اسـت   ها نقش با تعريف  ۱۰۷که حاوي   

، اما از آنجا که اند اين نقشها در پيوست سه مارک ايران به ترتيب الفباي فارسي مرتّب شده             
 در مارک ايران ايـن پيوسـت داراي   ،انددر يوني مارک، بر حسب الفباي انگليسي نظم يافته    

کـد نقـشها نمايـه انگليـسي بـه      : پيوسـت سـه  «دو بخش است و در بخش دوم آن بـا عنـوان            
  .اندکد مربوط و معادل فارسي آمدهبا  کد نقشها به ترتيب الفباي انگليسي همراه »فارسي

  
  افزار رسادر نرم» موضوع «گزينةگسترش 

» جـستجو در  «گزينةکه در  (--6)تجزيه و تحليل موضوعي    در مارک ايران، بلوک     
  : شده است فيلد به شرح زير تقسيميازدهبه مشخّص شده، » موضوع «گزينةافزار رسا با نرم

  سرعنوانهاي موضوعي
   موضوعمنزلةنام شخص به  600
   موضوعمنزلةنام تنالگان به  601
   موضوعمنزلةنام خاندان به  602
  موضوعمنزلةپديدآور و عنوان به  604

  موضوعمنزلةعنوان به  605

 )اسم عام يا عبارت اسمي عام(موضوع  606

  موضوعمنزلةنام جغرافيايي به  607

  حهاي موضوعي کنترل نشدهاصطال 610

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relator. 



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٥٤

 

  رده بندي
  رده بندي دهدهي ديويي 676
 رده بندي کتابخانه کنگره 680

  .)۲۰۵، ۱۳۸۱مارک ايران، (» بنديهاساير رده 686
  

 يـوني  ۱۹۹۴ مة دسـتنا ۲۰۰۴با افزودن چند فيلد ديگر به اين فيلدها در روزآمد سـال         
  : مارک، به شرح زير

  سرعنوانهاي موضوعي 
   شکل، نوع يا ويژگيهاي ظاهري سرعنوان 608
 )موقّتي( موضوعي ةطبق  615

 دسترسي مکاني  620

  )رودکه ديگر به کار نمي(دسترسي از طريق جزئيات فنّي   625
  

  تحليل موضوعي
  رافياييغجقة کد منط  660
  زمانيةکد دور  661

 ١پرسي  670
 

  رده بندي
 بندي دهدهي جهانيرده  675

رود و در ايـن جـا    که ديگر به کار نمي625فيلد (سد راين فيلدها به هيجده فيلد مي   
  ).UNIMARC Manual : Bibliographic Format, 1994() به حساب نيامده است

» جـستجو در  «گزينـة توان استدالل کـرد  اکنون با توجه به آنچه در باال ذکر شد، مي   
  :افزار رسا بايد به صورت زير درآيددر نرم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. PRECIS. 



  
  ٥٥ / ...  در اي رايانه برنامه يک امکانات از توان مي چگونه _______________________

  

  جستجو در
  عنوان
  پديدآور
  موضوع

  مشخصّات نشر
  شماره رده

  شماره بازيابي
  فروست
   استانداردرةشما

  منشأ مقاله
  يادداشت
  ساير موارد

  موضوع
   موضوعمنزلةنام شخص به 
   موضوعمنزلةنام تنالگان به 
   موضوعمنزلةنام خاندان به 

  موضوعمنزلةپديدآور و عنوان به 
  موضوعمنزلةعنوان به 
 ) عاماسم عام يا عبارت اسمي(موضوع 

   موضوعمنزلةنام جغرافيايي به 
 سرعنوان شکل، نوع يا ويژگيهاي ظاهري

  اصطالحهاي موضوعي کنترل نشده
 )موقّتي( موضوعي قةطب

  دسترسي مکاني
  »جستجو در «گزينةدر » موضوع«هاي زيرمجموعه. ٨تصوير 

  
و »  موضـوع منزلـة نام شخص بـه    «همچنين با توجه به نشانگرهاي مربوط به فيلدهاي         

  :تر کردتوان جستجوي موضوعي را تخصّصيمي»  موضوعمنزلةنام تنالگان به «
  عنوان

  پديدآور

  موضوع

  موضوع

   موضوعمنزلةنام شخص به 

   موضوعمنزلةنام تنالگان به 

  

  .نام شخص، مستقيم است

  .نام شخص، مقلوب است

  از نظر مستقيم  »موضوع منزلة به  ـنام شخص«هاي زيرمجموعه. ٩تصوير 
  ا مقلوب بودن نام مورد جستجوي

  
  عنوان

  پديدآور

  موضوع

  موضوع

   موضوعمنزلةنام شخص به 

   موضوعمنزلةنام تنالگان به 

  

  نام تنالگان

  همايش

  .نام، به شکل مقلوب است

  . قضايي استةنام، زير مکان يا حوز

  .نام، به شکل مستقيم است

از نظر تنالگان يا همايش بودن و  »وعموض منزلة به تنالگان ـنام «هاي زيرمجموعه. ١٠تصوير 
  مستقيم يا مقلوب بودن نام مورد جستجو



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٥٦

 

  :تواند به صورت زير درآيدبندي نيز مي  ردهگزينة
  عنوان

  پديدآور

  موضوع

  مشخصّات نشر

  شماره رده

  بندي دهدهي جهانيرده

  رده بندي دهدهي ديويي

 رده بندي کتابخانه کنگره

  بنديهاساير رده

  

  بندي مورد جستجواز نظر رده »شماره رده«هاي رمجموعهزي .١١تصوير 
  

و » مشخصّات نشر«نيز مانند » جستجو در «گزينةهاي مندرج در برخي ديگر از گزينه  
بنديهاي خاصّ خود را داشته باشد کـه باعـث سـرعت            تواند تقسيم نيز مي »  استاندارد ةشمار«

  .شودجستجو مي
  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

افزار رسا، حداقل به ادعاي طراحان آن، مبتني بر مارک رسد با اين که نرمبه نظر مي  
. اي نـشده اسـت  مارک استفاده بهينـه ايران است اما در آن از تواناييهاي مارک ايران و يوني      

مـارک و حـداقل بـا    منـدي از امکانـات مـارک ايـران و يـوني       تواند بـا بهـره    افزار مي اين نرم 
ايـن  . بـسيار بهتـر از آنچـه اکنـون هـست، باشـد            —7  و —6هاي بلـوک    گيري از فيلد   بهره
، مبتني بر تمامي تواناييهاي مارک ايـران، و نيـز روزآمـدهاي    افزار نيازمند طراحي دوباره  نرم

  .مارک است جديد يوني
  منابع

کتابخانـه ملـي جمهـوري    :  تهـران  ـ . ملي مـارک ايـران  ةکميت: تدوين/ مارک ايرانـ 
  .۱۳۸۱، اسالمي ايران
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