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اي افزارهاي کتابخانههاي نرمبررسي تطبيقي امکانات و قابليت

 استونديجيتال سيمرغ و گرين

 *2مهدي رحمانی ،1مريم انصاري

 چكيده
 افزار تجاري )سيمرغ( و کددو نرم هايقابليت و هدف از پژوهش حاضر تطبيق امکاناتهدف: 

 بود. استون(گرين) بازمنبع

 و اسنادي ها از نوعگردآوري داده يکاربردي و از نظر شيوهحاضر از نظر هدف  : پژوهشروش

رسي اي و تنطيم سياهه واها از طريق مطالعه منابع کتابخانهارزيابانه بود. روش گردآوري داده پيمايشي
استون بود. افزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرينزير معيار براي ارزيابي دو نرم 230معيار و  15شامل 
 به امتيازدهي معيارها و زيرمعيارها پرداخته شد. .پي.اِچ.اده از روش اِيبا استف

زير  34استون و گرين 22هاي فني، سيمرغ زير معيار متعلق به معيار ويژگي 39از مجموع ها: يافته

رد ورودي و استاندا 14معيار استانداردهاي ورودي و خروجي از ميان  معيار را دارا است. از نظر
استانداردهاي  زيرمعيار 10. از ستا اا داراستاندارد ر 10استون استاندارد و گرين 4يمرغ خروجي، س

ها در از پروتکل معيار پشتيباني در ست.ا زيرمعيار را دارا 1زيرمعيار و سيمرغ  7استون اي، گرينفراداده
  Z39.50 ل کالينتاز پروتک فقطغ استون همه و سيمرجود، گرينپروتکل مو 7اطالعات، از  يهمبادل

 25افزار سيمرغ هاي نمايش نتايج، نرمزيرمعيار مربوط معيار قابليت 33مجموع  و از ؛کندپشتيباني مي
 ند.زيرمعيار را دارا هست 24استون زيرمعيار و گرين

ال افزار کتابخانه ديجيتاز دو برابر نرم يشاستون بتال گرينافزار کتابخانه ديجينرم گيري:نتيجه

و  يفن اييارهاختالف در مع يناوج ا يافزار مناسب را دارد و نقطهنرم يک ياصل يارهايمرغ معسي
 است. يو خروج يورود ياستانداردها

 افزار کتابخانه ديجيتالنرم، استونکتابخانه ديجيتال، گرينسيمرغ، : هاي كليديواژه

                                                             
 ، مرکز نشر و اسناد دانشگاه شهيد بهشتي. کارشناس بخش ديجيتال کتابخانه مرکزي1

Email: ansari_ma1388@yahoo.com 
 )نويسنده مسئول( شناسي دانشگاه تهران. دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش2

Email: Rahmani.Mehdi@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 بر را ديجيتال اطالعات اشاعه و يرهذخ پردازش، وظيفه ديجيتال، کتابخانه افزارينرم نظام

 به نياز نظير ايپيچيده عملکردهاي داراي ديجيتال کتابخانه که جاآن از. دارد عهده

 ارائه ويدئو، صوت، متن، از اعم اطالعات انواع اشاعه و پردازش ذخيره، متعدد، استانداردهاي

 از بايد نيز نياز مورد افزارينرم محصول لذا ؛هاستآن نظاير و اطالعات امنيت متنوع، خدمات

 در کاربردي افزارينرم تهيه رو،اين از. باشد برخوردار خاصي هايپيچيدگي و هاظرافت

 نظير مختلفي هايتخصص به و نياز است خارج خاص فرد يک يعهده از ديجيتال کتابخانه

 گرتحليل و شبکه ،افزارسخت افزار،نرم از اعم رايانه علوم شناسي،دانش و اطالعات علم

 از استفاده و ايجاد در کنندهتعيين نقشي افزارينرم نظام کلي، طوربه. دارد غيره و سيستم

 يارائه توانايي کارآمد، ومؤثر  افزارينرم داشتن بدون ديجيتال کتابخانه. دارد ديجيتال کتابخانه

 روش سه از استفاده با ديجيتال کتابخانه افزارنرم. داشت نخواهد را کاربران به بهينه خدمات

 کتابخانه افزارنرم تهيه در. شودمي تهيه بازمنبع کد افزارهاينرم از استفاده يا و توليد خريد،

 باال، امنيت بودن،( ماژوالربخش ) استانداردها، از پشتيباني قبيل از مواردي به بايد ديجيتال

 پورعلي) داشت توجه قيمت و پشتيباني تعامل، ابليتق استفاده، سادگي روز،اوري فن از استفاده

 (.90 ص ،1390 حافظي،

. هستند ديجيتالي هايکتابخانه فناوري ساختار ترينمهم و اصلي هسته عنوانبه افزارهانرم

 نگهداري، سازماندهي، توليد، شامل مختلف عملکردهاي ينتأم براي افزارهانرم اين

 . کنندمي کار( عامل سيستم) وب يدهندهسرويس با يبازياب و وجوجست سازي،نمايه

 و هاويژگي به توجه اي،کتابخانه افزارهاينرم با رابطه در مطرح مباحث ترينمهم از 

 باشند داشته متنوعي هايقابليت بايد ايکتابخانه افزارهاينرم. است افزارهانرم اين هايقابليت

 بازيابي در باال سرعت: از عبارتند هاآن براي دهش ذکر پراهميت هايويژگي از برخي که

 تبادل اصالح، ورود، نظام، اندازيراه سادگي اطالعات، انواع ذخيره براي کافي حجم اطالعات،

 نظر از ايمني تدابير ،مؤثر و آسان ارتباط ايجاد جهت بودن کاربرپسند اطالعات، بازيابي و

 در کاربر چند استفاده امکان اطالعات، از پشتيبان هنسخ تهيه امکان اطالعات، بازيابي و ورود

 ايپايه هايقابليت بلکه نيستند، افزارهانرم هايقابليت تمامي شده ذکر هايقابليت. شبکه محيط
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 العابديني،زينحاجي) کندمي مختل را ايکتابخانه ايرايانه عملکرد ها،آن فقدان که هستند

 (.33ص  ،1390 سالستاني،داودزاده و پازوکي

آن  است که ازشدههاي متعددي انجاماي تاکنون پژوهشافزارهاي کتابخانهدر مورد نرم

؛ (1386)ارسطوپور ؛ (1385) ساز و داورپناهفتاحي، زره موارد اشاره کرد:اين توان به جمله مي

 نژادپاک و زادهحسن ؛(1387) ؛ اصنافي(1386)شهري عصاري و ؛ مهراد(1386)شريف 

نعمتي  و ؛ نوروزي(1389)؛ کريمي (1388)پورحافظي ؛ علي(1388)؛ صميعي (1388)

 2؛ گورتون(2006) 1؛ يو(1392)کالته  ؛(1391) مهريزي؛ حايري(1390)نيا ؛ شريفي(1389)

 .(2013) 5آدتميرين ؛ و اوگبنگ و(2012) 4اَمين بارو و ؛ دويکاپي،(2011) 3؛ هيرواد(2007)

 ارزيابي و سنجش دارند ديجيتال هايکتابخانه کارکرد در افزارهانرم که اهميتي به توجه با

باز منبع کد افزارهاينرم که جاييآن از. است بوده پژوهشگران توجه مورد همواره هاآن

 باز ديجيتال کتابخانه مديريت و اندازيراه در کتابداران رويپيش را جديدي افق توانندمي

 سيمرغ ديجيتال کتابخانه افزارنرم هايقابليت و امکانات تا ستا درصدد حاضر پژوهش کنند،

 افزارنرم يک عنوانبه استونگرين ديجيتال کتابخانه افزارنرم با را تجاري افزارنرم يک عنوانبه

 افزارنرم دو اين قوت و ضعف نقاط و هاشباهت ها،تفاوت به و نمايد مقايسه بازمنبع کد

اي هاي کتابخانههدف اصلي از پژوهش حاضر تطبيق امکانات و قابليت ،بنابراين .ببردپي

هاي بسياري در باب ها و مقالهنامهبا وجود اينکه پاياناستون است. و گرين ديجيتال سيمرغ

باز منبع افزار کدتجاري با نرم افزارحال نرمافزار کتابخانه ديجيتال نوشته شده است ولي تا بهنرم

باز هم در منبع افزارهاي کدافزارهاي تجاري در مقايسه با هم و نرمبلکه نرم ،اندمقايسه نشده

افزارهاي با شده از جمله نرمافزارهاي انتخاباند. نرممقايسه با هم مورد بررسي قرار گرفته

ر افزااند. هر دو نرمرساني قرار گرفتهها و مراکز اطالعسابقه هستند که مورد استقبال کتابخانه

افزار داراي يک اليه مديريت تحت ويندوز و رابط کاربري تحت وب هستند. علت انتخاب نرم

 افزارهاينرم پشتيباني و ساخت طراحي، در سال 20 به کتابخانه ديجيتال سيمرغ تجربه نزديک

                                                             
1. Yu 

2.  Gorton 

3. Hirwade 

4. Devika, Barve & Amin 

5. Ogbenege, Janet; Adetimirin & Airen 
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افزارهاي منبع از اولين سري نرم استون نيزافزار گريناست. نرم اطالعات هايپايگاه مديريت

است؛ شدههاي کتابخانه ديجيتالي طراحيازي است که جهت ايجاد، گسترش و اشاعه مجموعهب

راحتي نصب و افزارهاي همتايش بهافزار در مقايسه با ساير نرماين نرم ،از طرف ديگر

 هاي مختلف ويندوز و لينکوس را دارد.شود و امکان نصب بر روي سيستم عاملاندازي ميراه

 شرح زير است:هاي پژوهش بهالهاي پر اهميت ارزيابي سؤوق و معياراساس هدف ف بر

 چه فني هايويژگي نظر از استونديجيتال سيمرغ و گرين کتابخانه افزارهاينرم .1

 دارند؟ هاييتفاوت و هامشابهت

 و ورودي استانداردهاي نظر از استونگرين و سيمرغ ديجيتال کتابخانه افزارهاينرم .2

 دارند؟ هاييتفاوت و هاتمشابه چه خروجي

ها در پروتکل از پشتيباني نظر از استونگرين و سيمرغ ديجيتال کتابخانه افزارهاينرم .3

 دارند؟ هاييتفاوت و هامشابهت چه مبادله اطالعات

پشتيباني از استانداردهاي  نظر از استونگرين و سيمرغ ديجيتال کتابخانه افزارهاينرم .4

 دارند؟ هاييتفاوت و هامشابهت چه ايفراداده

 نتايج نمايش هايقابليت نظر از استونگرين و سيمرغ ديجيتال کتابخانه افزارهاينرم .5

 دارند؟ هاييتفاوت و هامشابهت چه

استون بر اساس معيارهاي افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرينکدام يک از نرم .6

 پژوهش وضعيت بهتري دارند؟

 شناسیروش
ها از نوع ي دادهگردآور ير از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ شيوهپژوهش حاض

اي است چون براي تهيه ابزار پژوهش از منابع اي ارزيابانه بود. کتابخانهخانههاي کتابهشپژو

افزار مورد پژوهش مورد و ارزيابانه است زيرا هر دو نرم ؛موجود کتابخانه استفاده شده است

استون افزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرينجامعه پژوهش حاضر دو نرم ارزيابي قرار گرفتند.

هاي اصلي يک ساخته بر اساس ويژگيوارسي محقق بود. ابزار گردآوري اطالعات سياهه

هاي انجام افزار مناسب کتابخانه ديجيتال بود. جهت استخراج معيارها با استفاده از پژوهشنرم

افزار کتابخانه ها معيارهاي اصلي يک نرمران و مسئوالن کتابخانهگرفته و مصاحبه با کتابدا
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 وارسي سياهه روايي وارسي استفاده شد. ديجيتال استخراج و بعد از تنظيم و بررسي در سياهه

 ؛شد تأييدشناسي علم اطالعات و دانش يحوزه انمتخصصاز  هفت نفر توسط حاضر، پژوهش

 لذا ،است وارسي سياهه پژوهش ابزار اينکه به توجه بالذا روايي پژوهش حاضر صوري است. 

 معيار اصلي شامل 15سياهه وارسي پژوهش حاضر شامل  .ندارد ضرورت پايايي محاسبه

 شده،يپشتيبان ايفراداده ، استانداردهايو خروجي ورودي فني، استانداردهاي هايويژگي

 هايديجيتالي، قابليت اشياي محتواي اطالعات، مديريت مبادله در شدهپشتيباني هايپروتکل

 امکانات و دسترسي سطوح مديريت سازي،شخصي و کاربري خدمات سازي، مديريتنمايه

 کمک اطالعات، امکانات نمايش مرور، امکانات و بازيابي، وجوجست امکانات سيستم، امنيتي

 مديريت مستند، هايپايگاه کتابخانه، مديريت در کار گردش و فرايندها مديريت راهنمايي، و

گردآوري  يافزار است. شيوهامکانات پشتيباني از نرم محتوايي، از منظر اشياي امانت و گردش

ان تهيه و سپس با در که ابتدا يک سياهه وارسي اوليه توسط پژوهشگر گونه بودها اينداده

 استون تکميلو گرين ار کتابخانه ديجيتال سيمرغافزها و امکانات هر دو نرمگرفتن قابليتنظر

افزار کتابخانه مذکور براي دو گروه فرستاده شد: متخصصان مسلط به نرم ي. سپس سياههشد

استون. متخصصان افزار کتابخانه ديجيتال گرينديجيتال سيمرغ و متخصصان مسلط به نرم

 و دانش خود مواردي را اضافه و حذف وارسي را بررسي و بر اساس تجربهمذکور سياهه 

ارائه شده  1نمودند تا در نهايت سياهه وارسي نهايي شد. نتايج بررسي پژوهشگران در جدول 

 است.

افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و معيارهاي ارزيابي نرمامتياز معيارها و زير 1جدول 

هاي جدول گوياي آن است که از ميان دهد. داده.پي. نشان مياچاستون را به روش اي.گرين

 خروجي، معيارهاي و ورودي افزار، معيارهاي استانداردهايارها، معيارهاي فني نرممعي

اي و فراداده استانداردهاي از اطالعات، معيارهاي پشتيباني مبادله در هاپروتکل از پشتيباني

ترين امتياز را بيش 69و  104، 115، 182، 252ترتيب با امتياز هاي نمايش بهمعيارهاي قابليت

معياري که باالترين اهميت را کسب  5 ،توجه به حجم زياد معيارها با ،بنابراين ؛اندکرده کسب

 اند مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند.کرده
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 استونو گرين افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ. امتياز معيارها و زيرمعيارهاي ارزيابي نرم1 جدول

 .1پي.اِچ.اِي روشبه

 معيارها .آل با استفاده از روش اي.اچ.پیزار ايدهافنرم امتياز

 افزارفني نرم معيار 252

 خروجي و ورودي معيار استانداردهاي 182

 ايفراداده استانداردهاي از معيار پشتيباني 104

 عاتاطال مبادله در هاپروتکل از پشتيباني معيار 115

 محتوايي اشياي مديريت معيار 2/63

 سازينمايه هاييتمعيار قابل 69

 سازيشخصي و کاربري خدمات مديريت معيار 23

 امنيتي امکانات و دسترسي سطوح مديريت معيار 55

 رورم و بازيابي و وجوجست هايمعيار قابليت 38

 نتايج نمايش هايمعيارقابليت 5/19

 راهنمايي و کمک معيار امکانات 18

 هار در کتابخانمعيارهاي مديريت فرايندها و گردش ک 16

 هاي مستندمعيار مديريت پايگاه 20

 معيار مديريت گردش و امانت اشياي ديجيتالي 15

 افزارمعيار پشيباني نرم 04/5

 مجموع 74/994

ها پس از گردآوري دادهامتياز بود.  722پس مجموع امتياز معيارها در اين پژوهش برابر با 

 اي هر دورديد و فراواني و امتيازهاول فراواني ارائه گهاي اساسي در قالب جدبر اساس پرسش

د و در سنجيده ش .پي.اِچ.با هم مطابقت داده شد و با امتيازهاي حاصل از روش اِي افزارنرم

 معيارها سنجيده شد. تکِافزارهاي نسبت به هم از لحاظ تکنتيجه وضعيت نرم

 هايافته
بر  ،بنابراين ؛ي گرين استون و سيمرغ بودافزارهاهدف پژوهش حاضر مقايسه تطبيقي نرم

افزار مورد مقايسه و معيار پراهميت در دو نرم 5 ،شده و نظر متخصصاناساس سياهه طراحي

                                                             
1.  Analytical Hierarchy process (AHP) 
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افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و اول پژوهش در پي مقايسه نرم سؤالارزيابي قرار گرفتند. 

افزارها مقايسه شدند. نتايج يارهاي فني نرمافزار بر اساس معدو نرم يستون بود. مقايسهاگرين

 ارائه شده است. 2در جدول 

 استوننيگر و مرغيس تاليجيد کتابخانه يافزارهانرم يفنهاي ويژگي اريمعمقايسه  .2 جدول

 افزارهانرم در هاي فنیمعيار ويژگی زير معيارها سيمرغ استونگرين

    Windows 2003 

 عامل مسيست-افزارينرم زيرساخت

 )سرور(

    Windows 2008 

    Windows 2012 

    Linux (Readhat) 

    Linux(cent os) 

    Linux(Debian) 

    Linux 

سيستم عامل -افزارينرم زيرساخت

 (1)كالينت

    Mac osx 

    Windows 8 

    Windows 7 

    Windows Vista 

    Windows XP 

    SQL 

م يستس-افزاريزيرساخت نرم

 مديريت پايگاه داده

    My SQL 

    PostgreSQL 

    Oracle 

    
Dedicated 

 يافته()اختصاص
-افزاريزيرساخت نرم

     كاربردي ةدهندسرويس
Distributed 

 شده()توزيع

    
Peer- to- Peer 

(P2P) 

    Bing 
 موتور-افزارينرم زيرساخت

     Google كاوش

    Yahoo 

    Chrome مرورگر-افزاريرمن زيرساخت 

                                                             
1 . client 
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 افزارهانرم در هاي فنیمعيار ويژگی زير معيارها سيمرغ استونگرين

    Mozilla Firefox 

    IE (8-9-10-11) 

    Opera 

    Safari 

    افزارنرم ارتقاي-افزارينرم زيرساخت 

    سکوي ويندوز 
سكوي -افزاريزيرساخت نرم

 افزارمعماري نرم
    سکوي يونيکس 

    سکوي مکينتاش 

    Processor 

ت سمت كاربر
ت سخ

زيرساخ
افزاري

 

    HDD 

    RAM 

    Net work 

    Processor 

     HDD سمت سرور

    RAM 

    Net work 

هاي جدول درخصوص سيستم دهد. دادهافزارها را نشان ميهاي فني نرمويژگي 2جدول 

ويندوز استون، قابليت کار در افزار سيمرغ و گرينعامل )سرور( گوياي آن است که هر دو نرم

هاي مرتبط به لينوکس را تنها را دارند. اما سيستم 2013و ويندوز  2008، ويندوز 2003

افزار قابليت نصب استون دارا است. در مورد سيستم عامل )کالينت(، هر دو نرمافزار گريننرم

استون بر روي گرين ،اين بر دارند. عالوه 8و  7، ويستا، ويندوز XPکالينت را بر روي ويندوز 

، براي هر دو 1هاداده نوکس و مَک قابل نصب است. سيستم مديريت پايگاههاي ليعاملسيستم

. نيز هست. لااستون عالوه بر آن، ماي.اس.کيو.. و براي گرينلاافزار، اس.کيو.نرم

يافته و استون، اختصاصشده و در گرينافزار توزيعهاي کاربردي در هر دو نرمدهندهسرويس

افزارهاي مورد بررسي يک از نرمتورهاي کاوش در هيچ. نيز موجود است. موپي.توپي.

کروم، موزيال فايرفاکس و اينترنت اکسپلورر در هر دو گوگلکاربردي ندارند. مرورگرهاي 

                                                             
1 . DataBase Management System (DBMS) 
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افزار در هر استون قابل استفاده هستند. قابليت ارتقاي نرمو اوپرا و سافاري در گرين ؛افزارنرم

افزار پراسسور، افزاري هر دو نرمهاي سخترساختافزار وجود دارد. در خصوص زيدو نرم

رام و شبکة سمت کاربر و سرور را دارا هستند. در جدول سه فراواني و امتياز  .،دياچ.دي.

استون افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرينهاي فني نرممقايسه معيار ويژگي

 است.شدهارائه

 استونو گرين سيمرغ افزارهاي کتابخانه ديجيتالهاي فني نرمويژگي فراواني و امتياز مقايسه معيار .3 جدول

 افزارهانرم هاي فنی درمعيار ويژگی

 امتيازها هافراوانی هاساختامتياز زير

 امتياز ريز

 يرساختزهر 

امتياز كلی هر 

 يرساختز

سيمرغ
 

گرين
استون

 

سيمرغ
 

گرين
استون

 

 60 30 6 3 60 10 سيستم عامل )سرور(-افزاريزيرساخت نرم

 42 32 6 4 48 8 سيستم عامل )کالينت( -افزاريزيرساخت نرم

سيستم مديريت پايگاه  -افزاريزيرساخت نرم

 داده
11 44 1 2 11 22 

 36 12 3 1 36 12 دهنده کاربريسرويس-افزاريزيرساخت نرم

 0 0 0 0 15 5 موتور کاوش -افزاري زيرساخت نرم

 10 6 5 3 10 2 مرورگر _افزاري زيرساخت نرم

 10 10 1 1 10 10 افزارارتقاي نرم -افزاري زيرساخت نرم

سکوي معماري  -افزاريزيرساخت نرم

 افزارنرم
3 13 1 3 3 9 

 16 16 8 8 16 2 افزاريزيرساخت سخت

 205 120 34 22 252 مجموع

ها را براي امتياز ريز و کلي هر معيار فني و فراواني و امتياز هر يک از آن 3هاي جدول داده

ترين امتياز زيرساخت سيستم عامل سرور بيش ،دهد. از معيارهاي فنيافزار نشان ميهر دو نرم

تياز معيار ( را دارند. مجموع ام10ترين امتياز )افزار کم( و زيرساخت مرورگر و ارتقاي نرم60)

است و  34استون و گرين 22افزار سيمرغ داراي فراواني است. نرم 252فني هاي ويژگي

 است. 205استون و گرين 120افزار سيمرغ مجموع امتياز نرم
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استون از افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گريندوم پژوهش در پي مقايسه نرم سؤال

هاي مورد نياز از بخش دوم ود. جهت گردآوري دادهنظر استانداردهاي ورودي و خروجي ب

افزار بود استفاده شد. نتايج در ابزار که مربوط به استانداردهاي ورودي و خروجي در نرم

 ارائه شده است. 4جدول 
 استوننيگر  و مرغيس تاليجيد کتابخانه يافزارهانرمورودي و خروجي  استانداردهاي مقايسه معيار .4 جدول

 افزارهانرم در معيار استانداردهاي ورودي و خروجی سيمرغ توناسگرين

  
  MARC 

 ورودي فراداده

  
  MARC21 

  
  MARC XML 

    IRAN MARC 

    Dublin Core 

    ISO2709 

    Biblio File 

  
  MARC 

 خروجی فرداده

  
  MARC21 

  
  MARC XML 

    IRAN MARC 

    Dublin Core 

    ISO2709 

    Biblio File 

ها دهد. دادهافزارها را نشان مياستانداردهاي ورودي و خروجي هر يک از نرم 4جدول 

افزار پشتيباني هر دو نرم 2709کور و ايزو مبين آن است که از استانداردهاي ورودي، دابلين

و  21استون عالوه بر استانداردهاي فوق، استانداردهاي مارک، مارک افزار گرينکنند. نرممي

ها هاي فراداده، همانند وروديخروجيکند. وضعيت . را نيز پشتيباني ميل.اامايکس.مارک

افزار گرين استون .ال. و نرمام.افزار سيمرغ امکان خروجي ورد و ايکساست، افزون بر آن، نرم

 5دارند. در جدول  راFedora Mets و Dspace ،Mets Green stoneامکان خروجي 

افزارهاي کتابخانه ديجيتال متياز مقايسه معيار استانداردهاي ورودي و خروجي نرمفراواني و ا

 استون ارائه شده است.سيمرغ و گرين
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 افزارهاي کتابخانهاستانداردهاي ورودي و خروجي نرم فراواني و امتياز مقايسه معيار .5 جدول

 استونديجيتال سيمرغ و گرين

معيار استانداردهاي 

 در ورودي و خروجی

 افزارهانرم

 امتيازها هافراوانی امتياز هر استاندارد

 امتياز ريز

 هر استاندارد

 امتياز كلی

 هر استاندارد

سيمرغ
 

گرين
استور

 

سيمرغ
 

گرين
استور

 

 65 26 5 2 91 13 استانداردهاي ورودي

 65 26 5 2 91 13 استانداردهاي خروجی

 130 52 10 4 182 مجموع

آن است که استانداردهاي ورودي و خروجي هر دو امتياز  يهدهندنشان 5هاي جدول داده

فراواني دارد. مجموع  10استون فراواني و گرين 4يکسان دارند. از مجموع استاندارها، سيمرغ 

 است. 130استون و گرين 52امتياز سيمرغ 

ني از افزارهاي سيمرغ و گرين استون از نظر پشتيباسوم پژوهش در پي مقايسه نرم سؤال

ها با استفاده از بخش سوم سياهه وارسي که مربوط به اي بود. دادهاستانداردهاي فراداده

 ارائه شده است. 6اي بود گردآوري شد. نتايج در جدول استانداردهاي فراداده

سيمرغ و  ديجيتال افزارهاي کتابخانهاي نرممقايسه معيار پشتيباني از استانداردهاي فراداده .6 جدول

 استونرينگ

 افزارهانرم در ايپشتيبانی از استانداردهاي فراداده معيار سيمرغ گرين استون

    Dublin Core 

    EAD 

    LOM 

    MARC 21 

    MARC XML 

    METS 

    MODS 

    PERMIS 

    MIX (XML) 

    XTM (XML) 
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ها استاندارد اي، تنگوياي آن است که از ميان استانداردهاي فراداده 6هاي جدول داده

استون عالوه بر اين افزار گرينکنند. نرمافزار از آن پشتيباني ميکور است که هر دو نرمدابلين

. پشتياني ل.اام.، متس و مدز، پِرميس و انواع ايکس.ل.اامايکس.، مارک21استاندارد، از مارک 

اي از استانداردهاي فراداده افزار گرين استون امکان پشتيبانيکند. افزون بر اين موارد، نرممي

MARC ،CDSl/ISIS  وPROCITE هايافزار، فرادادهرا نيز دارد. در مجموع اين نرم 

 7 کرد. در جدول معرفي آن به نيز را جديدي استاندارد توانمي و کندمي پشتيباني را متعددي

فزارهاي کتابخانه ديجيتال ااي نرمفراواني و امتياز معيارهاي پشتيباني از استانداردهاي فراداده

 استون ارائه شده است.سيمرغ و گرين
 افزارهاياي نرممقايسه معيارهاي پشتيباني از استانداردهاي فراداده فراواني و امتياز .7 جدول

 استونکتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرين

معيار پشتيبانی از استانداردهاي 

 افزارهانرم در ايفراداده

 امتيازها هافراوانی نداردامتياز هر استا

 ريز امتياز

 استاندارد هر

 امتياز كلی

 هر استاندارد

سيمرغ
 

گرين
استون

 

سيمرغ
 

گرين
استون

 
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 

 84 24 7 1 104 مجموع

ي بيانگر آن است که مجموع امتياز زير معيارهاي متعلق به معيار پشتيبان 7هاي جدول داده

اي است. از ميان زيرمعيارهاي پشتيباني از استانداردهاي فراداده 104اي از استانداردهاي فراداده
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دارند. از بين  3. و پرميس امتياز ل.اامهاي ايکس.( و انواع شکل24ترين امتياز )کور بيشدابلين

دارد. در  اوانيفر 1فراواني و سيمرغ  7استون، داراي اي موجود، گريناستانداردهاي فراداده

 است. 84استون و گرين 24مجموع در اين بخش امتياز سيمرغ 

استون از افزاهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرينپرسش چهارم پژوهش در پي مقايسه نرم

ها به وسيله بخش چهارم سياهه ها در مبادله اطالعات بود. تحليل دادهنظر پشتيباني از پروتکل

 ارائه شده است. 8ايج در جدول وارسي انجام شد. نت

افزارهاي کتابخانه ديجيتال ها در مبادله اطالعات نرممقايسه معيار پشتيباني از پروتکل .8 جدول

 استونسيمرغ و گرين

 پروتكل سيمرغ گرين استون

ها در مبادله معيار پشتيبانی از پروتكل

 افزارهانرم در اطالعات

    Client 

 Z39.50     Serverپروتکل 

  
  هردو 

  
  SRU 

  
  SRW 

  
  OAI-PMH 

  
  SD-LIP 

افزار ، هر دو نرمZ39.50هاي آن است که از ميان پروتکل يهدهندنشان 8هاي جدول داده

استون، سرور را نيز پشتيباني افزار گريناستون، کالينت را دارا هستند. نرمسيمرغ و گرين

. دابليو .، اس.آر.يو هاي اس.آر.استون از پروتکلافزار گرينمها، نرکند. عالوه بر اين پروتکلمي

افزار سيمرغ امکان کند. همچنين نرماچ. و اس.دي.ليپ. نيز پشتيباني مي.ام.پي-.اي.آي.و او

فراواني و امتياز مقايسه  9در مبادله اطالعات را دارد. در جدول  NOSA2پشتيباني از پروتکل 

ها در مبادله اطالعات نرم افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و معيار پشتيباني از پروتکل

 استون ارائه شده است.گرين
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 افزارهايها در مبادلة اطالعات نرمفراواني و امتياز مقايسه معيار پشتيباني از پروتکل .9 جدول

 استونکتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرين

ها معيار پشتيبانی از پروتكل

 در عاتدر مبادلة اطال

 افزارهانرم

 امتيازها هافراوانی امتياز هر معيار

 ريز امتياز

 معيار هر

 امتياز كلی

 هر معيار

سيمرغ
 

گرين
استون

 

سيمرغ
 

گرين
استون

 

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 14 7 1 115 مجموع

زيرمعيارهاي متعلق به معيار پشتيباني از  دهد که مجموع امتيازنشان مي 9هاي جدول داده

 دلةمبا در هاپروتکل از است. از بين زيرمعيارهاي پشتيباني 115ها در مبادلة اطالعات پروتکل

. با پي ال.آي.-. و اس.ديدابليو.، اس.آر.يو( و اس.آر.42ترين امتياز )بيش Z39.50 اطالعات،

فراواني را دارد. در  7استون فراواني و گرين 1 افزار سيمرغامتياز را دارند. نرم ترينکم 17نمره 

 است. 115استون و گرين 14مجموع امتياز سيمرغ 

استون از افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و گرينه نرمپرسش پنجم پژوهش در پي مقايس

ها بر اساس بخش پنجم سياهه وارسي گردآوري شد. هاي نمايش نتايج بود. دادهنظر قابليت

 ارائه شده است. 10نتايج در جدول 
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ديجيتال سيمرغ و  افزارهاي کتابخانههاي نمايش نتايج نرممقايسه معيار قابليت. 10 جدول

 استونگرين

 افزارهادر نرم هاي نمايش نتايجمعيار قابليت سيمرغ استونگرين

     در صفحه نتايج وجوجستقابليت نمايش خودکار راهبرد 

ويژگی
ش نتايج

هاي نماي
 

    قابليت سفارش رکوردهاي بازيابي شده 

    قابليت تعيين دامنه موضوعي از سوي کاربران 

    سترسي به آثار وابسته با اثر نمايش داده شدهقابليت د 

    قابليت نمايش نتايج به بيش از يک زبان 

    قابليت انتخاب يک يا چند رکورد بازيابي شده جهت نمايش کامل 

    
)با رنگ ديگر يا تيره  وجوجستقابليت نمايش برجسته کلمات 

 ها(دادن آنشانن

    بيقابليت نمايش نتايج به صورت برچس 

    
قابليت نمايش تعداد اشياي ديجيتالي بازيابي شده در باال و پايين 

 صفحه نمايش

    وضوح نام يا برچسب باالي هر ستون جدول نتايج 

    ها به شکل دلخواهقابليت تغيير ترتيب نمايش ستون 

    قابليت دريافت بازخورد از سوي کاربران 

    وجوجستگذاري نتايج قابليت نشانه 

     وجوجستقابليت ذخيره نتايج 

     وجوجستقابليت چاپ نتايج 

     هاي ناموفقوجوجستقابليت تهيه گزارش از 

    سازيقابليت خوشه 

    
جوهاي وجوهاي جديد بر اساس نتايج جستوقابليت انجام جست

 قبلي

    قابليت ارائه نتايج بر اساس سطوح مختلف دسترسي کاربران 

     وجوجستسازي نتايج مرتبقابليت 

    وجوجستبندي نتايج قابليت رتبه 

     هاي کاربريبه کاربر يا گروه وجوجستقابليت ارسال نتايج 

     وجوجستقابليت بسط و گسترش 

    نامهواژه از استفادهبا  وجوجستهاي قابليت اصالح واژه 
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    نمايي تصاويرقابليت بزرگ 

ش اشياي ديجيتالی
نماي

 

    آرشيوي يقابليت تهيه نسخه نمايشي از نسخه 

    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 

    نمايشي منابع يقابليت تنظيم کيفيت نسخه 

    يت ارائه تصاوير به صورت انگشتيقابل 

    صفحات و حجم شيء ديجيتالي تعداد نمايش قابليت 

    افزارنرم خود داخل در ديجيتالي شيء شدن باز قابليت 

افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و هاي نمايش نتايج نرمقابليت 10هاي جدول داده

دهد. از ايج و نمايش اشياي ديجيتالي نشان ميهاي نمايش نتاستون را در دو دسته ويژگيگرين

قابليت  ،در صفحه نتايج وجوجستقابليت نمايش خودکار راهبرد هاي نمايش نتايج، ويژگي

قابليت نمايش ، قابليت تعيين دامنه موضوعي از سوي کاربران، شدهسفارش رکوردهاي بازيابي

)با رنگ ديگر يا تيره  وجوجست هايهقابليت نمايش برجسته کلم، نتايج به بيش از يک زبان

قابليت نمايش تعداد اشياي ديجيتالي ، صورت برچسبيقابليت نمايش نتايج به، ها(دادن آننشان

، سازيقابليت خوشه، وجوجستچاپ نتايج قابليت ، شده در باال و پايين صفحه نمايشبازيابي

قابليت ارائه نتايج بر ، ي قبليهاوجوجستهاي جديد بر اساس نتايج وجوجستقابليت انجام 

، قابليت وجوجستسازي نتايج قابليت مرتب، اساس سطوح مختلف دسترسي کاربران

افزار وجود در هر دو نرم وجوجستو قابليت بسط و گسترش  وجوجستبندي نتايج رتبه

 دارد.

ايشي از نم يقابليت تهيه نسخه، نمايي تصاويرقابليت بزرگاز نمايش اشياي ديجيتالي، 

قابليت پخش منابع ويدئويي ديجيتالي ، قابليت نمايش انواع اشياي ديجيتالي، آرشيوي ينسخه

صفحات و  تعداد نمايش ، قابليتصورت انگشتيقابليت ارائه تصاوير به، بدون نياز به انتقال

فزار اافزار، هر دو نرمنرم خود داخل در ديجيتالي شيء بازشدن حجم شيء ديجيتالي و قابليت

 ها را دارا هستند.اين ويژگي
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قابليت ند از: تافزار سيمرغ آن را دارد عبارهاي نمايش نتايج که تنها نرمبرخي از ويژگي

شده قابليت انتخاب يک يا چند رکورد بازيابيشده و دادهدسترسي به آثار وابسته با اثر نمايش

هاي نمايش نتايج را دارد که گياستون هم برخي از ويژافزار گرين. نرمجهت نمايش کامل

قابليت تغيير ترتيب نمايش ، وضوح نام يا برچسب باالي هر ستون جدول نتايجعبارنند از: 

. از معيارهاي نمايش اشياي وجوجستنتايج ذخيره قابليت و  ها به شکل دلخواهستون

و نوع دسترسي به قابليت نمايش اعتبار و  قابليت تنظيم کيفيت نسخه نمايشي منابعديجيتالي، 

 افزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ وجود دارد.هستند که در نرم هر يک از اشياي ديجيتالي

از طريق مشاهده رکوردهاي  وجوجست، قابليت بسط وجوجستهاي نمايش از ويژگي

 صورتبه وجوجست صفحه نمايش ساختار تغيير افزار سيمرغ است.مرجع مرتبط، مختص نرم

. و لا.اماچ.تي. صفحات صورت به اطالعات رمزگذاري، نمايش متني، تغيير يا و گرافيکي

هاي نمايش ايستا که از ويژگي و ديناميک صفحات به پاصفحه و سرصفحه افزودن امکان

فراواني  11استون است. در جدول افزار گرينهاي ديگر نرماشياي ديجيتالي هستند، از قابليت

افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و هاي نمايش نتايج نرميتو امتياز مقايسه معيار قابل

 استون ارائه شده است.گرين

افزارهاي کتابخانه ديجيتال سيمرغ و هاي نمايش نرم. فراواني و امتياز مقايسه قابليت12 جدول

استونگرين  

 هاي نمايش نتايجمعيار قابليت

 افزارهادر نرم

 يازهاامت هافراوانی امتياز هر معيار

 ريز امتياز

 معيار هر

 امتياز كلی

 هر معيار

سيمرغ
 

گرين
استون

 

سيمرغ
 

گرين
استون

 

 8/6 4/6 17 16 6/9 4/0 هاي نتايج نمايشويژگي

 7/7 9/9 7 9 9/9 1/1 نمايش اشياي ديجيتالي

 115 14 7 1 115 مجموع

افزارها در جدول ي نرموجوجستهاي مربوط به معيار قابليت نمايش نتايج بندي دادهجمع

 5/19زيرمعيارهاي مربوط به اين معيار  آن است که مجموعه زير امتيازاتِ يهدهندنشان 11

ز اين معيار، باشد. امتياز سيمرغ امي 24فراواني ارستون داراي و گرين 25فراوني  است. سيمرغ
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است چه باعث باال بودن امتياز سيمرغ در اين معيار شدهاست. و آن 14/ 5استون و گرين 3/16

 معيار نمايش اشياي ديجيتالي است.ربودن امتيازات آن در زيکامل

اساس کليه  استون برافزار سيمرغ و گرينششم در پي بررسي کلي وضعيت دو نرم سؤال

 12 جدول افزارهاي مورد بررسي درنتايج کلي حاصل از مقايسه نرممعيارهاي ارزيابي بود. 

 آمده است.

ديجيتال سيمرغ و  افزارهاي کتابخانه. فراواني و امتياز مقايسه کلية معيارهاي ارزيابي نرم12 جدول

 استونگرين

 فراوانی سيمرغ كلية معيارهاي ارزيابی
فراوانی 

 استونگرين
 امتياز سيمرغ

امتياز 

 توناسگرين

 205 120 34 22 معيار فني

معياراستانداردهاي ورودي و 

 خروجي
4 10 52 130 

معيار پشتيباني از 

 اياستانداردهاي فراداده
1 7 24 84 

ها معيار پشتيباني از پروتکل

 در مبادله اطالعات
1 7 14 115 

 5/14 3/16 24 25 هاي نمايش نتايجمعيار قابليت

 5/548 3/226 82 53 مجموع

افزار کتابخانه شده توسط نرمتوان استنباط کرد که امتيازات کسبمي 12از مشاهده جدول 

افزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ است. نقطه اوج اين استون بيش از دو برابر نرمديجيتال گرين

خصوص استانداردهاي ورودي و خروجي است که اختالف را امتياز در معيارهاي فني و به

 ده است.تر کريقعم

 گيرينتيجه
زير معيار متعلق به  39آيد، از مجموع هاي پژوهش بر ميگيري يافتهگونه که از نتيجههمان

امتياز  مجموع زير معيار را دارا است. 34استون و گرين 22هاي فني، سيمرغ معيار ويژگي

ي از ميان معيار استانداردهاي ورودي و خروج است. از نظر 205استون و گرين 120سيمرغ 
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استاندارد را دارد.  10استون استاندارد و گرين 4استاندارد ورودي و خروجي، سيمرغ  14

استون، وضعيت بهتري در گرين ،بنابراين ؛است 130استون و گرين 52مجموع امتياز سيمرغ 

و  افزار در استفاده از استاندارد ورودياين استانداردها دارد. شايان ذکر است که هر دو نرم

يک  يکور به منزلهجا که استاندارد دابلينهمانند هستند. از آن 2709و ايزو کور خروجي دابلين

( ايجاد شده است و از اعتبار و جامعيت 1.سي.ل.اسياستاندارد جامع است که توسط )او.

نويسي قرار ها و مراکز فهرستخاصي برخوردار است و مورد پذيرش بسياري از کتابخانه

همچنين استاندارد مارک که  ؛ت و مبناي کار سازماندهي منابع اينترنتي واقع شده استگرفته اس

افزار اهميت نمايد از ميان ساير استانداردها براي متفاضيان نرمسازي را فراهم ميامکان بومي

را دارا هستند  کوردابلينافزار استاندارد بيشتري خواهند داشت. در پژوهش حاضر هر دو نرم

افزار سيمرغ از افزار سيمرغ فاقد استاندارد مارک است. شايان ذکر است که نرمنرمولي 

مقايسه نتايج استانداردهاي نمايد. . هم استفاده ميلااستانداردهاي خروجي وورد و ايکس.ام.

هاي )کالته، دهد، در پژوهشها نشان ميافزار سيمرغ با ساير پژوهشورودي و خروجي نرم

( 2006( و پژوهش يو )1388پورحافظي )( و پژوهش علي1391هريزي، م؛ حايري1392

توجه شده است. با توجه به  لا.امهمانند پژوهش حاضر به استاندارد ورودي و خروجي ايکس.

 لا.امافزارهاي کتابخانه ديجيتال در ايران استاندارد خروجي ايکس.تمام نرم ،شدهمطالب مطرح

سازي استانداردهاي ديگري همانند مارک که نقش زيادي در بومي کنند، اما بايدرا پشتيباني مي

 دارد را افزايش دهند.

استانداردهاي  زيرمعيار 10آيد، از هاي پژوهش برميگيري يافتهگونه که از نتيجههمان

و  24زير معيار را داراست. سيمرغ  1زيرمعيار و سيمرغ تنها  7استون اي، گرينفراداده

تري استون وضعيت مطلوبمتياز را در اين بخش کسب کردند، پس گرينا 84استون گرين

اي دادهااستون و سيمرغ تنها در استفاده از استاندارد فرافزار گريننسبت به سيمرغ دارد. نرم

اي نيز استون از ساير استانداردهاي فرادادهافزار گريننرمهم هستند و کور شبيه بهدابلين

کنند پرميس افزار پشتيباني نمياي که هر دو نرمي از استانداردهاي فرادادهيک کند.پشتيباني مي

کسي مالک اصلي شيء : چهمنشأمانند )هاي اصلي اي پرميس به جنبهاست. استاندارد فراداده

افزار شود هر دو نرمکند که پيشنهاد ميداري و محيط فني( اشاره ميديجيتال است، اعتبار، نگه

                                                             
1 . OCLC 
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اي ديگري ممکن است که استاندارد فراداده اي هم توجه نمايند.دارد فرادادهبه اين استان

 تري قرار دهنداي مورد توجه بيشافزار در بين ساير استانداردهاي فرادادهمتقاضايان نرم

است که قالبي مناسب براي سازماندهي منابع  (مُدز)اي توصيف شيء استاندارد فراداده

پذيري منبع از طريق ابزارهاي است و باعث دسترس 21مارک ت الکترونيکي بر مبناي فرم

شود و همچنين ها همراه با متن منبع ميسازي فرادادهطور کلي نمايهکاوش عمومي وب و يا به

کور و کاربرمدارتر از مارک بلينتر از هسته داه مجموعه عناصر غنيمزايايي مانند ارائ

تر است که هاي مبتني بر آن از قالب مارک آسانادادهست و ايجاد فرا . را دارال.اامايکس.

 افزار سيمرغ وجود ندارد.استون به آن توجه کرده و در نرمگرين افزارنرم

و  دهد که گوهها نشان مياي با ساير پژوهشمقايسه نتايج معيار استانداردهاي فراداده

 آمدهدستبه نتايج به توجه با و اندهپرداخت بازمنبع کد افزارهاينرم بررسي به( 2006) 1ديگران

کور همانند پژوهش حاضر داراي بليناد هاياستاندارد فراداده استانداردها، و از معيار فراداده

اي در امتياز بااليي است و نتيجه حاصل از آن در مورد استفاده از استانداردهاي فراداده

ت. با توجه به مطالب مطرح شده سو با پژوهش حاضر اسباز هممنبع افزارهاي کدنرم

 افزار مورد پژوهش بايد توانايي خود را در پشتيباني از استاندارد فرادادهشود که نرمميمشخص

 ويژه پرميس که نقش زيادي در حفاظت ديجيتال دارد افزايش دهند.به

، در پژوهش افزارهاي کتابخانه ديجيتالشده در نرماي استفادهدر مورد استانداردهاي فراداده

هاي مورد بررسي جهت توصيف منابع از فراداده توصيفي با ( کتابخانه1388پورحافظي )علي

عنوان و مارک ايران، به 21مارک، مارک هاي متفاوت نظير يونياستفاده از قالب مارک با نسخه

به  لدرصد جامعه مورد مطالعه از ايکس.ام.ا 82کردند. در حدود فرمت خروجي استفاده مي

هاي در پژوهش .نمودندهاي فراداده استفاده ميعنوان استاندارد در اليه زمينه در خروجي

اي و ساير استانداردها توجه ( به استانداردهاي فراداده1392( و کالته )1391مهريزي )حايري

اي ( به استاندارد فراداده2006در پژوهش يو ) است.تري نسبت به ساير موارد شدهکم

 و نمايش در پژوهش وجوجستهاي خصوص قابليت . نيز تأکيد شده است. درلم.اايکس.ا

ترين قابليت ترين امتياز را داشت. پر استفادهآذرخش بيشافزار پارس(، نرم1389کريمي )

عناصر( و ) ي آزاد در فيلدهاوجوجستاي ديجيتالي، در نرم افزارهاي کتابخانه وجوجست

                                                             
1 . Goh & et al. 
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اشتن امکان پست الکترونيکي براي در خواست راهنمايي بود. در ميان ترين مورد، داستفادهکم

ترين مورد و پيشنهاد هاي نمايش، قابليت نمايش حجم شيء ديجيتالي، پر استفادهقابليت

اي کتابخانه ديجيتالي ايران افزارهترين مورد در نرماستفادهاصطالحات مرتبط جديد، کم

افزار سيمرغ از دو ( نرم1389وروزي و نعمتي )خصوص در پژوهش ندر اين .استبوده

، فرمول وجوجستهاي قابليت آذرخش و نمايه، از نظر ويژگيافزار ديگر پارسنرم

ها، نمايش نتايج و چگونگي نمايش امکانات کمکي وجوجست، امکان انواع وجوجست

وهش و بازيابي در پژ وجوجست)راهنما( امتياز بهتري کسب کرده است. در خصوص 

( توجه کمتري نسبت به ساير موارد در 1392( برعکس پژوهش کالته )1391مهريزي )حايري

 المللي حفاظت اينترنتي شده است.هاي ديجيتالي عضو کنسرسيوم بينافزار کتابخانهنرم

استون همه پروتکل موجود، گرين 7ها در مبادلة اطالعات، از در معيار پشتيباني از پروتکل

 115استون و گرين 14سيمرغ کند. پشتيباني مي Z39.50ها از پروتکل کالينت و سيمرغ تن

ها نقش اساسي در مبادله اطالعات بين دانيم پروتکلطور که ميامتياز را کسب کردند. همان

ي همزمان بين وجوجستنويسي اشتراکي و نمايند و به فهرستايجاد مي هاي اطالعاتيسيستم

 يدليل اين معيار از اهميت خاصي برابه همين کنندنامتجانس کمک ميهاي اطالعاتي سيستم

معيار توجه خاصي کرده است و سيمرغ  يناستون به اينافزار برخوردار است. گرمتقاضيان نرم

( در پژوهش خود 1388پور حافظي )تري قرار دهد. عليبيش معيار را مورد توجه ينا يدهم با

 است، همچنين نتايج ها توجه کردههاي اطالعاتي و پروتکلمبه مبادله اطالعات بين سيست

نويسي که جهت فهرست .اچ.آي.پي.ام.اِي.( به پروتکل ُ 2006پژوهش حاضر با پژوهش يو )

سو بود. با توجه به مطالب گيرد همتر مورد توجه قرار ميشود و بيشاشتراکي استفاده مي

اطالعات با  يغ بايد توان خود را در مبادلهافزار سيمرشود که نرمميشده مشخصمطرح

 هاي اطالعاتي نامتجانس افزايش دهد.سيستم

زيرمعيار  25افزار سيمرغ هاي نمايش نتايج، نرمزيرمعيار مربوط معيار قابليت 33از مجموع 

امتيار را  5/14استون رينو گ 3/16سيمرغ  معيار را دارا هستند.زير 24استون و گرين

افزار سيمرغ امتياز رسد، در اين معيار، نرمنظر ميبا توجه به نتايج به ،بنابراين ؛انددهآوردستبه

ويژه در نمايش اشياي ديجيتالي مشهودتر است. مقايسه تري کسب کرده است. اين امتياز بهبيش

( و حايري 1392ها گوياي آن است که در پژوهش کالته )نتايج اين پژوهش با ساير پژوهش

است که در پژوهش شدهاي توجهتر به نمايش برچسبي و چند رسانه( بيش1391ي )مهريز
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 حجم نمايش ( نيز قابليت1389حاضر هم مورد بررسي قرار گرفته است. در پژوهش کريمي )

 (1389) نعمتي و نتايج در پژوهش نوروزي ترين مورد است. نمايشديجيتالي، پراستفاده شيء

 هاياند، امتياز بهتري دارند. در پژوهشديجيتال ايران را بررسي کرده افزارهاي کتابخانهکه نرم

 نمايش هايصفحه (1386)شهري عصاري و مهراد ( و1385)داورپناه  و ساززره فتاحي،

شده يکي از مواردي که افزار وضعيت متوسطي دارد. با توجه به مطالب مطرحنرم اطالعات

نامه و واژه از استفاده با وجوجست هايواژه اصالح قابليت گيردمورد استقبال کاربران قرار مي

و بازيابي  وجوجستسمت کاربران است که کاربر را به سوي از بازخورد دريافت قابليت

افزار به اين نمايد که در هر دو نرمکند و نياز اطالعاتي کاربر را رفع ميمناسب هدايت مي

کاربران است که  سوي از موضوعي دامنه تعيين قابليتاست. نقطه مقابل آن نشدهموضوع توجه

استون به آن توجه افزار سيمرغ و گرينشود. اين مورد در هر دو نرمموجب رضايت کاربران مي

شده است. با توجه به موارد مطرح شده چون نمايش اطالعات جزئي از رابط کاربر است بايد 

توان نتيجه گرفت که طور کلي ميگيرد. بهافزارها قرار تري از سمت نرممورد توجه بيش

افزار کتابخانه ديجيتال سيمرغ استون بيش از دو برابر نرمافزار کتابخانه ديجيتال گريننرم

معيارهاي اصلي يک نرم افزار مناسب را دارد و نقطه اوج اين اختالف در معيارهاي فني و 

 استانداردهاي ورودي و خروجي است.

هاي نمايش اطالعات ( وضعيت صفحه1385ساز و داورپناه )رهدر پژوهش فتاحي، ز

افزار و افزار، راهنماي نرمافزار، يادگيري چگونگي کار با نرمهاي نرمافزار، واژگان و پيامنرم

کننده در پژوهش، در حد متوسط ار سيمرغ از ديدگاه کاربران شرکتافزها و امکانات نرمقابليت

افزار سيمرغ کننده در حد متوسطي از تعامل با نرمنشجويان شرکتارزيابي شد. همچنين، دا

( نيز دانشجويان در حد متوسطي از 1386رضايت داشتند. در پژوهش مهراد و عصاري شهري )

افزار در هاي نمايش اطالعات نرمآذرخش رضايت داشتند. صفحهافزار پارستعامل با نرم

افزارهاي پژوهش خواجوي افزار داشتند. نرمي نرمهاپژوهش وضعيت بهتري از واژگان و پيام

( نيز 1387افزار داشتند. در پژوهش اصنافي )( راهنماي پيوسته و دستنامه همراه با نرم1379)

اي در افزارهاي جامع کتابخانههاي نرمها از قابليتميزان رضايت کتابداران و آرشيويست

افزار قرار داشت و کارايي نرم مديريت منابع آرشيوي، در سطح متوسطي يحوزه

هاي رابط ( بيان کرد که امکانات و قابليت1387نژاد )آذرخش بيش از سيمرغ بود. پاکپارس

ترين اشکاالت مناسب است. اصلي استون نسبتاًل ايجاد شده با گرينکاربر کتابخانه ديجيتا
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ارسي بر اساس پژوهش حاضر استون با تأکيد بر ذخيره و بازيابي به زبان فافزاري گريننرم

حروف زبان فارسي، رابط کاربر نسبتاً ضعيف، و سازي الفبايي ناقص براي عبارت از: مرتب

افزار از جمله نمايه کوئيک بود. هاي نرمترين بخشکد در برخي از اصليعدم پشتيباني از يوني

( و 2006همکاران ) (، گوه و1390نيا )(، شريفي1388نژاد )زاده و پاکنتايج پژوهش حسن

افزار مناسب و کارآمدي براي ايجاد کتابخانه استون نرم( مؤيد اين است که گرين2007کومار )

 ديجيتال است.

 منابعفهرست 
ي اهها و ماژولباز: نگاهي نو به قابليتمنبع افزار نظامي با کد(. نرم1386ارسطوپور، شعله )

 .20-37 ،(2) 7، نمااي کوها. نظام يکپارچه کتابخانه

اي فارسي در زمينه منابع افزارهاي جامع کتابخانههاي نرم(. قابليت1387اصنافي، اميررضا )

 .91-105 (،1) 18، گنجينه اسنادها. هاي کتابداران و آرشيويستآرشيوي: ديدگاه

رهاي افزانرم(. 1390سالستاني، سيروس )داودزاده ؛پازوکي، فاطمه ؛العابديني، محسنزينحاجي
 . تهران: نشر کتابدار.اي در ايرانکتابخانه

هاي ديجيتالي عضو کنسرسيوم افزار کتابخانهبررسي نرم. (1391مهريزي، حميده )ريحاي
المللي حفاظت اينترنتي و ارائه الگوي پيشنهادي به سازمان اسناد و کتابخانه ملي بين

 شگاه عالمه طباطبايي، تهران.، داننامه کارشناسي ارشد. پايانجمهوري اسالمي ايران

 اندازيراه براي بازمنبع کد افزارنرم: استونگرين(. 1388) آزاد نژاد،پاک ؛محمد زاده،حسن

 .233-252 (،1) 20 ،اطالعات سازماندهي و کتابداري ملي مطالعات. ديجيتال کتابخانه

، نمااز ديدگاه يک کتابدار. اي متن باز افزار کتابخانه(. نگاهي به يک نرم1386شريف، عاطفه )

7 (1)، 53-37. 

. رسانيباز کتابداري و اطالعافزارهاي کد منبعنرم(. 1390سپهر، فرشته ) ؛اصغرنيا، عليشريفي

 تهران: انتشارات کتابدار.

(. مديريت حفاظت رقمي در آرشيوهاي ملي: راهبردها و استانداردها. 1390صميعي، ميترا )

 .100-115 ،(2) 21، گنجينه اسناد
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هاي اطالعاتي بررسي نحوه مبادله اطالعات بين سيستم(. 1388پورحافطي، مهدي )علي
دانشگاه آزاد ، نامه دکتري. پايانهاي ديجيتال در ايران و ارائه الگوي پيشنهاديکتابخانه

 تهران. ،اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

 تهران: سازمان مطالعه و. : مبادله اطالعاتهاي ديجيتالکتابخانه(. 1390) مهدي پورحافظي،علي

 .)سمت( هاانساني دانشگاهوملتدوين کتب ع

(. بررسي و تحليل عناصر و 1390داورپناه، محمدرضا ) ؛محمد ،ساززره ؛اهللفتاحي، رحمت

افزار سيمرغ و تعيين ميزان رضايت دانشجويان هاي مطرح در رابط کاربر نرمويژگي

افزار. شناسي دانشگاه فردوسي مشهد از تعامل با اين نرمو روان تربيتيدانشکده علوم

 .127-153 (،4) 9 ،شناسيهاي نظري و کاربردي در علم اطالعات و دانشپژوهش

المعارف کتابداري هرداي دراي. افزارهاي کتابخانهنرم(. 1385پريرخ، مهري ) ؛اهللفتاحي، رحمت
 کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. . تهران:(1773، ص 2ج )رساني و اطالع

افزارهاي کتابخانه و نمايش نرم وجوجستهاي قابليت يارزياب(. 1389کريمي، مهدي )
 .، تهرانواحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ارشدنامه کارشناسي. پايانديجيتالي ايران

نامه . پايانايران ديجيتالي هکتابخان افزارهاينرم مقايسه و ارزيابي(. 1392) کالته، مريم

 ، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران.ارشدکارشناسي

(. بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه شيراز از 1386شهري، رضا )عصاري ؛مهراد، جعفر

نامه پژوهشآذرخش )افق( و تحليل برخي عناصر مطرح در آن. افزار پارسمحيط رابط نرم
 .27-42 ،(2و  1) 23 عات،پردازش و مديريت اطال
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