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 چکيده
گسترش روزافزون تکنولوژی بانک اطالعاتی و نيز افزایش روزافزون تعداد بانکهــای اطالعــاتی ســبب شـده اسـت کــه ســایر                                 

همه روزه محصوالت جدید نرم افزاری تحت نام         . سيستم های ذخيره و بازیابی اطالعات به روشهای غيربانکی متروک شود            
بنابراین الزم است قبل از تهيـه، ایــن محصـوالت                 . عرضه می شود   " پایگاه اطالعاتی    "و یا    " سيستم مدیریت بانک اطالعات      " 

در این مقاله دو سياهه وارسی برای ارزیـابی ســيستم مــدیریت بانــک اطالعــاتی و نـيز پایگاههــای                          . مورد ارزیابی قرار گيرد     
 .اطالعاتی پيوسته ارائه شده است

  
 مقدمه

اهميت و اعتباری که تکنولوژی بانک اطالعاتی در سالهای اخـير کسـب کــرده اسـت، بـه حـدی اســت کــه اینـک بـه مثابـه                                        
دیگـر   .تکنولوژی برتر، هم در محيطهای تک کاربر و هم در محيطهای چندکاربری به طور فراگير مورد استفاده قـرار مـی گــيرد                                   

در یک سازمان، داده از         .سيستم های ذخيره و بازیابی اطالعات به کمک روشها و تکنيکهای غير بانکی، متروک شده است                        
اگر زمانی بشر ماده و انرژی را دو مولفــه اساســی بـرای بقـا و پيشرفــت مــی دانســت، اینـک                             . مهمترین سرمایه ها است   

 ).١٣٨٠رانکوهی، . ( مولفه ای دیگر، یعنی اطالعات بر آنها افزوده شده است
بدیهی است الزمه استفاده کارا و موثر از اطالعـات ، داشــتن ســيستمی اسـت کــه ایــن بهـره گـيری را بــا بــا مدیریتــی                                 -١

برای ایجاد چنين سيستمی است که فناوری بانکهای اطالعاتی ایجاد شده تا این حد رشد کرده                        . متمرکز امکان پذیر سازد   
 . است

با توجه به افزایش روزافزون تعداد و نيز تنوع پایگاههای اطالعاتی ارزیابی آنها بر اساس معيارهای گوناگون اهميت ویــژه ای                        
 :اگر شما عضو کميته تهيه بانک اطالعاتی باشيد باید ابتدا به این سوالها پاسخ دهيد. یافته است

 بانک اطالعاتی به چه منظور تهيه می شود؟ -١
 بانک اطالعاتی برای چه کسانی تهيه می شود؟ -٢
 چه موتور جستجویی برای این بانک مناسب است؟ -٣
 چه کسی آن را طراحی، نصب و پشتيبانی می کند؟ هزینه تهيه آن چه قدر است؟ -۴
 ]١[بانک اطالعاتی از چه نوع سيستم مدیریتی استفاده می کند؟ -۵
یا نرم افزار    ]٣[نرم افزار اشتراکی   ]٢[نرم افزار تجاری، ( بانک اطالعاتی از چه نوع محصول نرم افزاری استفاده می کند؟           -۶

 ). ]٤[رایگان
کاربران می توانند گروهی محـدود          . بانکهای اطالعاتی می تواند از دیدگاه طراح بانک و نيز کاربران آن مورد ارزیابی قرار گيرد                        

در بررسی پایگاههای اطالعاتی معيارهــای محتـوی، مستندسـازی، ســازماندهی، جستجــو                   . و یا طيف گسترده ای باشند      
بایــد بــه  در بررسی ســيستم کتابخانـه ای         .  پذیری، طراحی و گرافيک و شيوه های دسترسی و خالقيت مطرح می باشد               

 :موارد زیر نيز توجه شود
 بررسی نيازهای کتابخانه و کاربران-١
 ......مطالعه و تحليل سيستم های موجود، بررسی دستنامه های آموزشی، نمودارهای طراحی شده سيستم ها و -٢
تشکيل کميته ارزیــابی بـرای ارزیـابی ســيستم در مراحــل               ( ارتباط مستمر با کارکنان و کاربران در باره سيستم کتابخانه                   -٣

 )مختلف اجرا

 معيارهای ارزیابی بانکهای اطالعاتی
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 جمع آوری اطالعات آماری در مورد سيستم های کتابخانه ای -۴
 .....بررسی امکانات کتابخانه از قبيل بودجه، جامعه استفاده کننده، خدمات بين کتابخانه ای و  -۵
 بررسی ملزومات سخت افزاری ونرم افزاری و سایر تجهيزات مورد نياز -٧
 هزینه اجرا  -٨
با توجه به اهميت سيستم های مدیریت بانک اطالعاتی، در این مقاله ابتدا سياهه وارسی مربوط بــه معيارهــای ارزیابـی                                    

 .سيستم مدیریت بانک اطالعاتی ارائه می شود
 

 معيارهای ارزیابی سيستم مدیریت بانک اطالعاتی
 )Functionality(جنبه های عملی  -١

 .زبان پرس و جو باید توانایی پيش بينی، داوری، انتخاب و استفاده از عملگرهای جبری و شبه جبری را داشته باشد-
استفاده شده از چه ســطح و چــه          SQLاگر از    باید مشخص شود از چه زبان پرس و جویی استفاده شده به عنوان مثال                    -

 ؟.ویرایشی می باشد
 چه توابع ریاضی توسط این زبان فراهم می شود؟ -
 آیا توابع آماری دارد اگر دارد از چه نوعی؟ -
 آیا زبانهای دیگری را نيز پشتيبانی می کند؟ -
 )Importing & Exporting Tables(  اضافه و کم کردن جدولها  -٢

 آیا کاربرگه ورود اطالعات شبيه کاربرگه های کاغذی است؟ -
 آیا سيستم اجازه طراحی کاربرگه جدید به کاربر می دهد؟ -
 آیا امکان انتقال اطالعات از فایلهای دیگر ميسر است؟ -
 آیا اعتبار داده ها کنترل و از ورود اطالعات اشتباه به فيلدها جلوگيری می شود؟ -
 آیا فرمها و منوها به اندازه کافی گویا و کمک کننده است؟ -
 آیا پيغام خطا به هنگام ورود اطالعات غلط در کاربرگه داده می شود؟ -
 وجود دارد؟) Online( آیا امکان ورود اطالعات به صورت پيوسته  -
 ؟..)…,HTML,XML,TEXT( اطالعات خروجی در چه قالبی ارائه می شود -
 )Data types( نوع داده  -٣

 ......)عدد صحيح، اعشاری، رشته ای، جبری و( چه نوع داده ای پذیرفته می شود  -
 طول داه ها چه قدر است؟ -
 آیا محدودیت طول فيلد وجود دارد؟ -
 آیا اعتبار نوع داده در فيلد کنترل می شود؟ -
 استفاده می شود؟ IEEE   آیا از استاندارد خاصی نظير استاندارد  -
 آیا برای نمایش تاریخ و زمان از ساختا و آرایه خاصی استفاده می شود؟ -
  )Null Handling(پردازش فيلد تهی  -۴

بــرای مثـال در یـک پایگـاه          . آیا از این امکان پشتيبانی می کند الزم به توضيح است این امکان با مقدار صــفر متفــاوت اســت                          
کــه متفــاوت از صــفر     ) NULL(هواشناسی اگر ترمومتر کار نکند نباید عدد صفر نشان داده شود و در فيلـد مقــدار بایـد تهــی                           

 .است نشان داده شود
 ) Scalability(مقياس گذاری  - -۵

 آیا محدودیتی در تعداد سطرها، ستونها و اندازه و تعداد جدولها دارد؟
 ) )Indexing نمایه سازی  -۶

 چه امکانات نمایه سازی فراهم شده است؟
 Metadataابر داده   -٧

 وجود دارد؟... چه امکاناتی برای استفاده و ذخيره داده های ابرداده ای نظير سرصفحه، متن، کليد واژه و
 )Interface(رابط کاربر  -٨

شـده و ایـن رابــط بــه چــه زبـانی نوشــته شــده                 ١چه رابط کاربری برای کاربر نهایی و چه رابطی برای برنامه نویس طراحی                      
 است؟

 )Inter – operability(  قابليت اجرایی  -٩
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 آیا از طریق اینترنت و یا شبکه های دیگر قابل دسترس است؟-
 آیا اگر قابليت دسترسی از راه دور وجود دارد امکان جلوگيری از این دسترسی نيز ميسر است-
 را دارد؟ ]٦[آیا امکان پشتيبانی از پایگاههای اطالعاتی توزیع شده- 
 را دارد؟ ]٧[آیا سيستم توان جستجوی موازی-

 )DBMS Management(امکانات مدیریتی سيستم  – ١٠

 چه تمهيداتی برای مدیریت امنيتی سيستم و کنترل داده ها و دسترسی وجود دارد؟  -
 نصب سيستم به چه ميزان کار و تالش نياز دارد؟ -
 چه مهارتهایی برای کار با سيستم الزم است؟ -
 به چه ميزان حجم و حافظه دیسک برای راه اندازی سيستم نياز است؟ -

 )Marketing Position(  جنبه های تجاری  -١١

 تهيه کننده چه تجربياتی در تهيه سيستمهای مدیریت پایگاه داده دارد؟ -
هزینــه . هزینه سال اول شامل خرید تجهــيزات، نــرم افــزار، قراردادهـا، کارکنـان                      ( هزینه راه اندازی سيستم چه قدر است           -

 ).هزینه تمدید قراردادها، پشتيبانی ، ارتقاء سيستم و کارکنان: های ساالنه شامل 
 سازگاری با سيستم عاملهای مختلف تا چه اندازه است؟ -

 Help راهنمایی -١٢

 سيستم راهنمای نصب، راهنمای کاربر، راهنمای برنامه نویس و راهنمای مدیر سيستم دارد؟ -
 مفاهيم مربوط به طراحی سيستم و مدل و ویرایش سيستم مشخص است؟ -
 آیا کاربر می تواند مشکالت خود را با کمک امکانات کمکی پيش بينی شده در سيستم حل کند؟ -
 کاربران وجود دارد؟ ]٨[آیا آرشيوی از پرسشهای متداول -
 آیا امکان مطرح کردن سوالها از طریق پست الکترونيک وجود دارد؟ -

 
 :معيارهای ارزیابی بانکهای اطالعاتی پيوسته

در حال حاضر با توجه به افزایش روز افزون پایگاههای اطالعاتی پيوسته الزم است کتابداران و سایر دســت انــدرکاران تهيـه                       
در ادامه این مقاله سـياهه وارسـی دیگــری در ارتبــاط بـا             . این گونه پایگاهها ، کيفيت این پایگاهها را مورد ارزیابی قرار دهند            

 .ارزیابی بانکهای اطالعاتی پيوسته ارائه می شود
 محتوی  -١

 ویژگيهای خاص  
 کاربران و مخاطبان مورد نظر چه کسانی هستند؟ -
 آیا برای گروه سنی خاصی مناسب است؟ -
 آیا از استانداردهای ویژه آموزش برای یادگيری استفاده شده است؟ -
از نظر طول جمله و پاراگرافها، واژگــان، اسـتفاده از تصــاویر و نمــودار بـرای درک             ( آیا از نظر سطح خوانایی مناسب است؟          -

 ........).بهتر متن و
اندازه و نوع فونت، فاصله خطوط، پيش زمينه و پس زمينـه،              ( آیا قالب و شکل متن در باال بردن سطح خوانایی موثر است         -

 ؟....)سرصفحه و
 آیا هدف منبع مورد نظر به روشنی تعریف شده است؟ -
 دامنه -٢
 )تعداد نمایه ها، عنوانها و چکيده ها( آیا زمينه های موضوعی مورد نظر به طور جامع تحت پوشش قرار گرفته است؟  -
 از چه تاریخی موجود است؟ ) Back files( پوشش گذشته نگر سایت چگونه است و شماره های قبلی -
 آیا با استفاده از فرامتن به دامنه موضوعی منبع اضافه شده است؟ -
 دقت  -٣
 )ویراستار، نویسنده، ناشر، سازمان های پشتيبانی کننده( آیا اطالعات ارائه شده معتبر است؟  - 
 آیا ویراستار متخصص موضوعی است و دانش، مهارت و شهرت الزم را در زمينه موضوعی مورد نظر دارد؟ -
 آیا منابع قبل از نمایه سازی ارزیابی و داوری شده است؟ -
 آیا آدرس سایت نشان می دهد که پایگاه وابسته به سازمان معتبری است؟ -
 پایگاه بر اساس چه منابع ایجاد شده است و آیا منابع دقيق، صحيح و به دور از سوگيری است؟ -
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 دوره روزآمدسازی پایگاه چه قدر است و آیا روزآمد سازی آن بر اساس خط مشی و فاصله زمانی مشخصی می باتشد؟ -
 آیا فرامتنها و پيوندها سبب ارتباط و درک موثرتر متن و اطالعات ارائه شده می شود؟ -
 آیا پيوندهای کوروجود دارد و پيوندها هر چند وقت کنترل می شود؟ -
 آیا پایگاه غلطهای گرامری و امالیی دارد؟ -
 جنبه های فنی -۴  

 دسترس پذیری  
 آیا دسترسی از راه دور دارای محدودیتها و قرارداد خاصی می باشد؟-
 آیا نياز به ثبت نام دارد و اگر دارد آیا ثبت نام ساده است؟ -
 می شود؟] ٩[آیا صفحه خانگی آن به آسانی بارگذاری -
آیا در صفحه خانگی جعبه جستجـو، کمکهــای خــاص روش جستجــو، و چگونگــی اســتفاده از پایگـاه واضــح و در دسـترس                      -

 است؟
 آیا پایگاه به زبانهای دیگر نيز قابل دسترس است؟ -
 آیا با مرورگرها و سيستم عاملهای دیگر نيز قابل مشاهده است؟ -
 آیا سایت دارای ثبات است یا به طور مکرر آدرس خود را تغيير می دهد؟ -
 آیا اگر آدرس سایت تغيير کند پيونده به آدرس جدید گذاشته شده است؟ -
 نيز برای دسترسی آسانتر در نظر گرفته شده است؟ ]١٠[آیا سایت آیينه ای -
 طراحی و نحوه نمایش -
 آیا دارای ساختاری ساده و کاربر پسند است؟-
آیا از طراحی مناسب نظير رنگ، الگ، فونتهای خوانا، فاصله گذاری مناسب، تضاد رنگ متن و زمينـه، قــرار دادن عنوانهـای                                 -

 برخوردار است؟..... فرعی و توصيفی و
 آیا صفحه نمایش دقيق و بدون خشه است؟ -
 آیا برای درک بهتر متن از امکانات صوتی و تصویری استفاده شده است؟ -
 )Navigation(مرور و تورق سایت  -
یــاب،؛ نمایـه، آمـوزش      -آیا سایت دارای ابزارهای کمکی نظير آیکونها، دکمه ها، منوهای بـاال رونــده، نشانــه هـای جهــت                     -

 جستجو و مثال برای مرور صفحه ميباشد؟
 آیا این عالئم کمکی به گونه ای هستند که کاربر را بدون نياز به آموزش اضافی به مقصد برسانند؟ -
بيـش از   ( آیا پيوندها فعال هستند و تعداد آنها به اندازه ای است که کاربر به سادگی به اطالعات مورد نيــاز خـود برســد؟                        -

 )سه بار انتخاب پيوند برای رسيدن به اطالعات زیاد است
 آیا از برچسبها و توضيحات سرصفحه برای درک بهتر متن و تصاویر استفاده شده است؟ -
 آیا پرش به صفحه های قبل و بعد به راحتی ميسر است؟ -
 به آسانی صورت می گيرد؟ ]١١[آیا قصع اتصال -
 ویژگيهای جستجو -۵

 )Search input(درونداد جستجو 
 ؟)زبان طبيعی و آزاد یا زبان کنترل شده( چه روش جستجویی می تواند مورد استفاده قرار گيرد  -
 ]١٢[امکان استفاده از عملگرهای جبری وجود دارد؟ -
 وجود دارد؟.... آیا امکان جستجو با کليد واژه، عنوان، موضوع، عبارت و -
 وجود دارد؟.... آیا امکان استفاده از محدودگرهای مناسب نظير سال نشر، نوع مدرک، زبان و -
 وجود دارد؟ ]١٤[و جستجوی عمومی ]١٣[آیا امکان استفاده از عملگرهای جستجوی ریشه -
 آیا گزینه جستجوی پيشرفته وجود دارد؟ -
 ]١٥[آیا امکان فرمولبندی جستجو وجود دارد؟ -
 آیا غلطهای امالیی و گرامری را اصالح و عبارتهای جایگزین پيشنهاد می کند؟ -
 آیا اصطالحنامه ای برای راهنمایی کاربر پيش بينی شده است؟ -
 آیا امکان تورق نمایه های مختلف و انتخاب مدخل از داخل نمایه ها وجود دارد؟ -
 آیا امکان جستجوی همزمان در چند پایگاه وجود دارد؟ -
 )Search output( برونداد جستجو  -
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 آیا نتایج جستجو ارتباط زیادی با موضوع مورد نظر دارد؟ -
 آیا کاربر می تواند نتایج را تا جایی که بخواهد محدود کند؟ -
 آیا نتایج جستجو در قالبی قابل درک ارائه می شود؟ -
 نتایج جستجو قابل پردازش است وآیا نتایج جستجو امکان ترکيب با یکدیگر را دارند؟ -
 مرتب می شود؟.... آیا نتایج جستجو بر اساس فيلدهای مشخص از قبيل نویسنده، تاریخ انتشار، نام نویسنده و -
 آیا نتایج جستجو برای استفاده های بعدی ذخيره یا نشان دارمی شود؟ -
 آیا امکان پرش به رکوردی خاص از نتایج جستجو می باشد؟ -
 می شود؟] ١٦[آیا کلمات جستجو شده یا مترادف در متن بازیابی شده برجسته -
 آیا امکان ارسال نتایج از طریق پست الکترونيک ميسر است؟ -
[چاپ متن انتخاب شده، کل سند، و یا گزینه چــاپ کـاربر پسنــد                 (آیا امکانات ویژه برای چاپ منابع بازیابی شده وجود دارد                   -

١٧[( 
 وجود دارد؟.. …,HTML, PDF, TEXTآیا امکان انتخاب قالبهای مختلف سند از قبيل  -
 آیا حجم مدرک بازیابی شده مشخص است؟ -
 آیا دسترسی به منابع و مواخذ به کار رفته در سند از طریق پيوند ميسر شده است؟ -
آیا اگر دسترسی به متن سند ميسر نباشد راهنمایی الزم جهت دسترسی به سند نظير پيوند به خدمات تحویل مــدرک                                      -

 ویا امکان سفارش منبع به صورت پيوسته در نظر گرفته شده است؟
 مالحظات مدیریتی -۶

 آیا اهداف سایت به روشنی بيان شده است ؟ -
 آیا نقد و بررسی هایی در رابطه با سایت از منابع استنادی ذکر شده است؟ -
 آیا نقدهای ذکر شده معتبر است؟ -
 آیا خط مشی سایت در رابطه با قوانين کپی رایت ذکر شده است؟ -
آیا کمکهای فنی و خدمات پشتيبانی از طریق پست الکترونيــک، تلفــن تمــاس و یـا مطــرح کـردن پرســشهای متـداول در                                    -

 .دسترس است؟
 آیا آمار کاربران و بازدید کنندگان سایت بيان می شود؟ -
بــرای  ... آیا از جانب ناشر سایت اطالعات گسترده ای در رابطه با قيمت، هزینه اشـتراک، قراردادهـا و ضــمانت نامــه هــا و                   -

 تصميم گيری در مورد خرید پایگاه داده شده است؟
 آیا طرحی برای ارتقاء پایگاه وجود دارد؟ -
 ..)… DEMO , Free Trialگزینه های ( آیا برای آموزش کاربران تمهيداتی اندیشيده اند و آیا این آموزشها رایگان است؟  -
 آیا نقشه سایت ارائه شده است؟ -
 آیا پيغامهای بيان شده در سایت مفيد است؟ -
 آیا تاریخ آخرین روزآمد سازی در همه ی صفحه ها قابل مشاهده است؟ -
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1. DBMS( Database Management System) 
2. commercial 
3. shareware 
4. freeware 

 در مورد استفاده از نرم افزارهای رایگان باید هزینه ریسک را نيز محاسبه کرد زیرا ممکن است ساعتها وقت و هزینه 
 سازمان مصرف شود و نتيجه مطلوب به دست نياید

5. Application programming interface 
۶ Distributed Database  :      پایگاه اطالعاتی توزیع شده پایگاهی است که از دو یا چند فایل داده کـه در بخشهــای مختلـف

رایانه های موجود در شبکه قرار گرفته تشکيل شده است و چند کاربر بدون مداخله در کار یکـدیگر مـی تواننــد بــه داده هـا                            
 .دسترسی داشته باشند

7. Parallelism 
8. FAQ:  Frequently asked questions 
9. Load 
10. Mirror site 
11. Log Off 
12. Boolean operator 
13. Trancation 
14. wild card 
15. Command line Searching 
16. Highlight 
17. Print Friendly 
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