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در راستاي تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري در فراهم سازي سکویی براي ارتقاء دانش ،انتقال فناوري و
بومی سازي محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشاركت عالقه مندان در توسعه و بهره مندي از
دستاوردهاي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،آزاد رسانی این دستاوردها در زمره برنامه هاي اولویت دار
پژوهشگاه به شمار می آید .به همین منظور مستند حاضر تحت مجوز بین المللی  NC-SA-BY-CCنسخه ، 4در
دسترس عموم قرار گرفته است .شایان ذكراست تحت این مجوز ،ضمن حفظ مالکیت فکري این مستند براي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،بازانتشار و بکارگیري آن صرفاً براي موارد تحقیقاتی و با ذكر نام پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 .1ارزيابي كيفيت نتايج جويشگرهاي تصويري مبتني بر برچسب
1-1مقدمه
به منظور كیفیتسنجی نتایج حاصل از جویشگرهاي تصویري بومی و مقایسه آن با كیفیت نتایج جویشگر تصویري
گوگل ،از راهکار ارزیابی انسانی استفاده شد .بدین منظور ،ابتدا مجموعهاي از  222پرسوجو از دو منبع دیتاست
تصویري استاندارد و الگ جویشگرهاي تصویري بومی جمعآوري شدند .به این منظور  122پرسوجوي بومی شده
از دیتاست استاندارد لیر(1به زبان فرانسه) و  122پرسوجو از جویشگرهاي یوز و پارسیجو استخراج شدند.
جویشگرهاي تحت ارزیابی شامل كاوش ،پارسیجو ،یوز از بین جویشگرهاي تصویري بومی و جویشگر بینالمللی
گوگل بوده است .در ادامه ،در تاریخ  12اردیبهشت  1369این پرسوجوها براي چهار جویشگر تصویري كاوش،گوگل،
پارسیجو ،یوز ارسال و  22نتیجه اول بازگشتی از تمامی این جویشگرها دریافت شدند .بر این اساس ،فعالیتی در
بستر جمعسپاري وبآزما تعریف گردید كه طی آن ،كاربران مختلف به ارزیابی نتایج حاصل از این  4جویشگر تصویري
پرداختند .بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی كاربران ،كیفیت جویشگرهاي تصویري بومی در مقایسه با جویشگر تصویري
گوگل تعیین گردید .در این گزارش ،به معرفی فعالیتهاي انجام شده در این زمینه و نتایج حاصل از آنها خواهیم
پرداخت .بدین منظور ،در ادامه ابتدا به معرفی مجموعه دادگان مورد استفاده در این ارزیابی خواهیم پرداخت .پس از
آن جزئیات ارزیابی جویشگرهاي تصویري معرفی خواهد گردید .در نهایت نتایج حاصل از ارزیابی جویشگرهاي تصویري
ارائه خواهد شد.

 2-1مجموعه دادگان
به منظور انجام ارزیابی جویشگرهاي تصویري ،نیاز بود كه مجموعهاي از پرسوجوها در اختیار باشد تا این
پرسوجوها روي جویشگرهاي تصویري مختلف ارسال شده و نتایج دریافتی از این جویشگرها ،به همراه پرسوجوها

http://lear.inrialpes.fr/~krapac/webqueries/webqueries.html
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جهت تعیین میزان مرتبط بودن آنها در اختیار كاربران قرار گیرد .بدین منظور ،پرسوجوها از دو منبع مختلف دریافت
شدند كه عبارتند از:
 منبع اول دریافت پرسوجوها ،دیتاست استاندارد لیر بود كه  122عدد از پرسوجوهاي تصویري موجود
در این مجموعه با توجه به فرهنگ و بوم ایرانی معادل سازي شدند.
 منبع دوم ،الگ جویشگر تصویري پارسیجو و یوز بود 1222 .پرسوجوي تصویري به صورت تصادفی از
الگ این جویشگرها انتخاب شد و سپس این پرسوجوها به صورت انسانی مورد بررسی قرار گرفتند .از هر
جویشگر  12پرسوجوي مناسب انتخاب شده و در مجموعه دادگان مورد استفاده جهت ارزیابی درج
شدند .در انتخاب پرس و جوها تالش شده كه پرس و جوهاي مبهم وجود نداشته باشند و پرسوجوهاي
بومی و معنادار انتخاب شوند.

 3-1فعالیت ارزیابی جویشگرهاي تصویري
به منظور انجام ارزیابی انسانی جویشگرهاي تصویري در بستر جمعسپاري ،به تیمی از ارزیابها نیاز است .با توجه
به سابقه انجام چنین ارزیابیهایی در بستر جمعسپاري ،تیمی از افراد را در اختیار داشتیم كه قبالً هم در انجام
ارزیابی جویشگرهاي مختلف ،اعم از متنی ،تصویري ،صوتی و ویدئویی ،با مجموعه همکاري نموده بودند .با این حال،
به منظور افزایش هرچه بیشتر دقت ارزیابیها ،از كیفیتسنجی خودكار نیز استفاده گردید كه در ادامه ،در خصوص
آن صحبت خواهد شد.
آنچه كه قرار است در این فعالیت صورت پذیرد آن است كه هر كاربر بتواند با دریافت یك زوج «پرسوجو و
تصویر» ،مشخص نماید كه تصویر ارائه شده تا چه حد به پرسوجوي تصویري ارائه شده مرتبط است .شکل  1واسط
كاربري طراحی شده بدین منظور را نشان میدهد.
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شکل  :1واسط کاربري مربوط به انجام فعالیت «ارزیابی جویشگرهاي تصویري»

 1-3-1کیفیتسنجی خودکار ارزیابها
ابتدا به كمك  2نفر از ارزیابهاي حرفهاي در اختیار 422 ،وظیفه انجام شده و نتایج آنها به منظور كیفیتسنجی
فعالیتهاي سایر كاربران مورد استفاده قرار گرفت .از این  422وظیفه ،كه به آنها وظایف كالیبرهسازي میگوییم32 ،
مورد در ابتدا در اختیار همه كاربران قرار میگرفت .در صورتی كه پاسخ ارائه شده توسط كاربر متفاوت از پاسخ درست
وظیفه (كه توسط دو ارزیاب حرفهاي مشخص شده بود) بود ،به كاربر یك امتیاز منفی تعلق میگرفت .البته شمارش
امتیازات منفی از وظیفه ششم به بعد صورت میگرفت ،چون معموالً در ابتدا كاربران به دلیل عدم آشنایی با فعالیت
ممکن است برخی اشتباهات را انجام دهند و لذا در  1وظیفه اول ،هیچ امتیاز منفی به هیچ كاربري تعلق نمیگرفت.
پس از انجام  12فعالیت ،از فعالیت یازدهم به بعد ،در صورتی كه درصد اشتباهات كاربر (نسبت امتیازات منفی كسب
شده به تعداد كل وظایف كالیبرهسازي انجام شده) از  32فراتر میرفت ،از ادامه فعالیت كاربر جلوگیري به عمل
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میآمد .از وظیفه  32به بعد ،وظایف عادي در اختیار كاربر قرار میگرفت ،اما با احتمال كمی ،یکی از  372وظیفه
مورد استفاده جهت كیفیتسنجی كاربران هم در میان این وظایف به كاربر داده میشد تا همواره نحوه رفتار او تحت
كنترل و ارزیابی باشد .در هر زمان كه نسبت امتیازات منفی كسب شده به تعداد كل وظایف كالیبرهسازي انجام شده
براي یك كاربر از  32فراتر میرفت ،سامانه به صورت خودكار كاربر را از ادامه فعالیت باز میداشت.
ذكر این نکته نیز در اینجا حائز اهمیت است كه براي در نظر گرفتن شباهت پاسخ كاربر به وظایف كالیبرهسازي با
پاسخ تعیین شده توسط ارزیابهاي حرفهاي ،شرایط زیر لحاظ گردید:


در صورتی كه ارزیابهاي حرفهاي سطح ارتباط خیلی خوب را انتخاب كرده باشند ،باید لزوماً كاربر هم سطح
ارتباط خیلی خوب را انتخاب كرده باشد.



در صورتی كه ارزیابهاي حرفهاي سطح ارتباط خوب را انتخاب كرده باشند ،اگر كاربر یکی از دو سطح ارتباط
خوب یا بد را انتخاب كرده باشد ،مورد قبول است.



در صورتی كه ارزیابهاي حرفهاي سطح ارتباط بد را انتخاب كرده باشند ،اگر كاربر یکی از دو سطح ارتباط خوب،
یا بد را انتخاب كرده باشد ،مورد قبول است.



در صورتی كه ارزیابهاي حرفهاي سطح ارتباط خیلی بد را انتخاب كرده باشند ،اگر كاربر سطح ارتباط خیلی بد
را انتخاب كرده باشد ،مورد قبول است.
 2-3-1میزان ارتباط
زمانی كه باز شدن تصویر با مشکل مواجه میشود ،لینك خراب گزارش میشود .در غیر این صورت میزان ارتباط

تصویر با پرس و جوي ارائه شده یکی از موارد «خیلی خوب»« ،خوب»« ،بد»« ،خیلی بد» ،یا «غیراخالقی» خواهد
بود.
تعریف سطوح مرتبط بودن:
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ابتدا پرس و جو به مفاهیم اصلی و فرعی تقسیم شود .مثال اگر پرس و جو اسب سفید باشد اسب مفهوم اصلی و
رنگ سفید مفهوم فرعی است اما در اسب كارتونی كل پرس و جو مفهوم اصلی را در بردارد .سپس بر این اساس و با
توجه به موارد زیر سطح ارتباط مشخص میشود:
 خیلی خوب :در این سطح تصویر مرتبط به تصویري اطالق میشود كه هر دو شرط زیر را داشته باشد:
 oدر بردارنده هم مفهوم اصلی و هم مفاهیم فرعی باشد كه به آن كل سوژه نیز میگوییم .مثال اگر
پرس و جو اسب سفید بود اسب سیاه مورد قبول نیست یا در باغ بود در خانه مورد قبول نیست.
 oهمچنین كل سوژه بخش قابل توجهی از تصویر را به خود اختصاص داده باشد.
 خوب :در این سطح تصویري مد نظر هستند كه حداقل در بردارنده مفهوم اصلی تصویر باشند .در این
شرایط ممکن است یکی از حالتهاي زیر در تصویر دیده شود:
 oمفهوم اصلی در تصویر غالب نباشد به عنوان مثال در پرس و جوي اسب سفید ،تصویر ساختمان غالب
باشد و اسب در گوشهاي از آن قرار داشته باشد.
 oتصویر در بردارنده بخشی از مفهوم اصلی باشد ،به عنوان نمونه اگر تنها سر اسب نشان داده شود.
 بد :تصویر در بردارنده تنها مفاهیم فرعی باشد .به عنوان نمونه در مثال اسب سفید یك شی سفید غیر از
اسب بیاید .یا در مثال در باغ ،تصویر تنها در بردارنده در یا باغ باشد.
 خیلی بد :تصویر با هیچ یك از مفاهیم اصلی و فرعی در ارتباط نباشد
 غیراخالقی :این گزینه در صورتی انتخاب میشود كه تصویر ارائه شده حاوي محتواي غیراخالقی باشد.
 3-3-1نهاییسازي اطالعات
با توجه به تفاوت سلیقههاي انسانی ،به منظور نهاییسازي اطالعات و محاسبه معیار  ،nDCGهر زوج (پرسوجو
و لینك) ابتدا در اختیار دو كاربر قرار میگیرد .در صورتی كه دو كاربر پاسخ یکسان ارائه دهند ،نتیجه تأیید میشود.
اما در صورتی كه پاسخ دو كاربر متفاوت باشد ،زوج مزبور در اختیار كاربر سوم قرار میگیرد .اگر از بین این سه كاربر،
دو كاربر پاسخهاي یکسان داشته باشند ،نتیجه دریافتی از این دو كاربر تأیید میشود ،اما در غیر این صورت ،از بین
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سه میزان ارتباط مختلف دریافتی ،میزان ارتباط میانه به عنوان نتیجه تأیید میگردد .به عنوان مثال ،اگر یك كاربر
گزینه «خیلی خوب» ،كاربر دوم گزینه «بد» و كاربر سوم گزینه «خیلی بد» را انتخاب كرده باشند ،نتیجه «بد» در
نظر گرفته میشود.
با توجه به آنکه در پایان فعالیت ارزیابی جویشگرهاي خبري ،نتایج باید در قالب معیار  nDCGارائه گردد ،براي هر
میزان ارتباط ،یك  Gainدر نظر گرفته شده است كه به شرح جدول  1است.
جدول  :1مقدار  Gainدر نظر گرفته شده براي هر میزان از ارتباط
میزان ارتباط

Gain

خیلی خوب

11

خوب

7

بد

3

خیلی بد/لینك خراب

2

غیراخالقی

-1

 4-1نتایج
با تعیین میزان ارتباط نتایج دریافتی از جویشگر به پرسوجوها و بدست آوردن  Gainبراي هر میزان ارتباط معیار
 nDCGبراي چهار جویشگر تصویري كاوش،گوگل ،پارسیجو ،یوز محاسبه گردیده است كه نتایج نهایی براي تاریخ
 12اردیبهشت  1369در شکل  2آورده شده است .همچنین ،معیارهاي  MAP ،P@20و  MRRهم محاسبه گردیدند
كه نتایج آنها به ترتیب در شکل  3تا شکل  1مشاهده میشود.
طبق نتایج بدست آمده بر مبناي معیار  ،nDCGجویشگر تصویري گوگل بهترین رتبه را با  nDCGبرابر با مقدار
 2/76در بین سایر جویشگرها كسب نموده است .جویشگرهاي پارسیجو ،یوز و كاوش با مقدار  nDCGمتفاوت و
كمتر از گوگل به ترتیب در مقامهاي دوم تا پنجم قرار دارند .همین ترتیب براي سه معیار  MAP ،P@20و MRR

نیز مشاهده میشود .الزم به ذكر است كه جویشگر یوز و كاوش عملکرد بسیار نزدیکی داشتهاند اما جویشگر پارسیجو
به میزان قابل توجهی كیفیت نتایج بهتري را بر اساس معیارهاي مختلف ارائه داده است.
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شکل  :2نتایج کلی بر مبناي معیار  nDCGبراي جویشگرهاي تصویري کاوش،گوگل ،پارسیجو ،یوز

شکل  :3نتایج کلی بر مبناي معیار  P@5براي جویشگرهاي تصویري کاوش،گوگل ،پارسیجو ،یوز
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شکل  :4نتایج کلی بر مبناي معیار  MAPبراي جویشگرهاي تصویري کاوش،گوگل ،پارسیجو ،یوز

شکل  :5نتایج کلی بر مبناي معیار  MRRبراي جویشگرهاي تصویري کاوش،گوگل ،پارسیجو ،یوز
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 .2كيفيتسنجي واسط كاربري جويشگر كاوش
 1-2مقدمه
هدف از این ارزیابی تعیین وضعیت جویشگر تصویري كاوش از دیدگاه طراحی واسط كاربري 1است .طراحی واسط
كاربر مناسب به تعامل بهتر نرمافزار و كاربر كمك میكند .میتوان گفت طراحی مناسب است كه كاربر بدون دریافت
توضیحات اضافی ،بتواند به خوبی با نرمافزار تعامل داشته باشد و از آن استفاده كند.

 2-2متدولوژي ارزیابی
بهمنظور ارزیابی طراحی واسط كاربري این سامانه از معیارهایی كه در كتاب Design with the Mind in Mind2

توسط جف جانسون 3مطرح شده ،استفاده شده است .معیارهاي ارزیابی مورد استفاده در این پژوهش ،به شرح زیر
میباشند:4
 معیار اول :كه به عنوان قوانین گشتالت نامیده میشود .این قوانین ،استانداردهایی را در مورد شکل و حالت
طرحهاي موجود در صفحه را بیان میكند و شامل  8قانون است كه در ادامه تعریف هر یك از این قوانین
آورده شده است:
 oنزدیکی :اشیائی كه فاصله كمتري با یکدیگر دارند ،در یك دسته در نظر گرفته میشوند.
 oشباهت :اشیائی كه شکل و حالت مشابه دارند ،در یك دسته در نظر گرفته میشوند.
 oپیوستگی :سیستم بینایی انسان ،ترجیح میدهد اشیاء را به صورت پیوسته ببیند.
 oبسته شدن :سیستم بینایی انسان ترجیح میدهد اشیاء را به صورت بسته و به صورت یك شکل
واحد ببیند.

User Interface Design

1

2در این گزارش ،تنها به نام بخشهاي كتاب و معیارهاي ارزیابی اشاره شده است .براي توضیحات بیشتر ،به این كتاب مراجعه نمایید.
Jeff Johnson

3

4الزم به ذكر است كه از معیارها و بخشهاي موجود ،تنها بخشهایی در این گزارش ذكر شده كه در وبسایتهاي مورد ارزیابی دیده شدهاند.
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 oتقارن :سیستم بینایی سعی دارد كه اشیاء پیچیده را به صورت ساده و متناسب با اشیائی كه از قبل
در ذهن ضبط شدهاند ببیند.
 oپسزمینه /پیشزمینه :سیستم بینایی ،اشیاء را به صورت پیشزمینه و پسزمینه تفکیك میكند.
 oسرنوشت مشترک :اشیاء متحركی كه در یك سمت و به صورت مشابه حركت میكنند ،در یك
دسته در نظر گرفته میشوند.
 معیار دوم :این معیار ،وبسایت را از نظر حروف ،كلمات و جملهبندي مورد ارزیابی قرار میدهد و به ترتیب
شامل زیرمعیارهایی است كه در ادامه ذكر شده است:
 oاستفاده از لغات نا آشنا و غیرعمومی
 oفونت كوچك
 oاطالعاتی كه در پس تکرار برخی كلمات ،از دید كاربر حذف میشوند.
 oقطع كردن خواندن :استفاده از اشکال و حاالتی كه خواندن را براي كاربر سخت میكند.
 معیار سوم :این معیار در مورد رنگبندي استفاده شده در طراحی وبسایت است و شامل معیارهاي زیر
میشود:
 oاستفاده از رنگهایی كه توسط افراد كور رنگ قابل تفکیك نیست ،مانند قرمز و سیاه ،زرد و سفید،
بنفش و آبی ،در كنار هم.
 oنکات تکمیلی استفاده از رنگبندي
 معیار چهارم :این معیار به این موضوع میپردازد كه سیستم بینایی انسان براي دیدن اشیاء پیرامون ضعیف
است و معموال كاربران متوجه اشیائی كه در خارج از نقطه تمركز قرار دارند نمیشوند؛ بنابراین ،این اشیاء
باید بهگونهاي توجه كاربر را جلب كنند.
 معیار پنج :این معیار بیان میكند كه توجه انسانها محدود و حافظه آنها غیركامل است .در هر لحظه ،یك
فعالیت مشخص براي كاربر اهمیت دارد و هنگامی كه به مقصود خود رسید ،آن فعالیت را از یاد میبرد؛ دلیل
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وضعیت :نهایی

آن این است كه آن فعالیت در حافظه كوتاه مدت وي قرار دارد .به همین دلیل ،باید از نشانیهایی در طراحی
استفاده نمود كه كاربر را مجبور به فکر كردن نکند.
 معیار ششم :این معیار بیان میكند كه كاربر به ابزاري كه به مقصود خود میرسد توجه نمیكند و تنها
رسیدن به مقصودش است كه براي او اهمیت دارد؛ به همین دلیل است كه كاربران از انجام فعالیتها و
پروسههاي طوالنی دست میكشند (چون میخواهند هرچه زودتر به هدف خود برسند).
 معیار هفتم :این معیار این موضوع را بیان میكند كه قابلیت شناسایی براي افراد آسان است ،اما در مقابل
آن ،بهیاد آوردن كار دشواري است .به همین دلیل ،نباید از اعمالی در طراحی استفاده شود كه كاربر نیاز
داشته باشد كه آنها را به خاطر بسپارد تا در آینده مجدد مورد استفاده قرار دهد.
 معیار هشتم :این معیار این موضوع را بیان میكند كه كاربر اگر با چیزي آشنایی داشته باشد ،ترجیح
میدهد با آنرا انجام دهد ،تا اینکه بخواهد روش جدیدي را یاد بگیرد .یك ضربالمثل هست كه میگوید
«ترجیح میدهم مسیر طوالنیتر را بروم چون زودتر میرسم!»
با توجه به گسترش تلفنهاي هوشمند و وسایل قابل حمل ،طراحی پاسخگویی 1بسیار اهمیت پیدا كرده است.
بنابراین در این ارزیابی ،واسط كاربري جویشگرها را هم در كامپیوترهاي رومیزي 2و هم در تلفنهاي هوشمند مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

 3-2ارزیابی
همانگونه كه پیش از این ذكر شد ارزیابی واسط كاربري بر روي دو نوع سیستم كامپیوتر رومیزي و موبایل انجام
گرفت .بنابراین نتایج ارزیابی واسطكاربري جویشگر نیز در دو بخش مجزا كه یك بخش به ارزیابی واسطكاربري

Responsive Design
Desktop
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كامپیوتر رومیزي و بخش دیگر به ارزیابی واسطكاربري تلفنهاي هوشمند تخصیص داده شده است .در آخر نیز
جمعبندي از وضعیت واسطكاربري هر دو جویشگر یوز و پارسیجو ارائه خواهد شد.
 1-3-2ارزیابی واسطکاربري کامپیوتر رومیزي
نتایج بررسی واسط كاربري از منظر شاخصهاي معیار اول در جدول زیر ذكر شده است:
شاخصهاي
معیار اول
قوانین گشتالت

موارد بررسی شده
از قوانین گشتالت براي بهبود طراحی این وبسایت استفاده نشده است.

معیار دوم
كلمات ناآشنا و
غیر معمول
فونت نامناسب

استفاده از كلمه "ركورد" در صفحه نتایج

استانداردهاي فونت فارسی در این جویشگر رعایت نشده است.
مناسب است كه عبارت "بر اساس" یك بار در كنار عبارت "مرتبسازي" قرار گیرد.

تکرار كلمات

عواملی كه
باعث اختالل
در خواندن
میشوند.

___

معیار سوم
افراد كور رنگ
و رنگهاي
حساس
نکات تکمیلی
رنگها

___
این سامانه در مراحل اولیه طراحی آن است و از مزیتهاي رنگبندي در آن استفاده نشده است.

معیار چهارم
دید ضعیف
پیرامونی انسان

___

معیار پنجم
توجه محدود و
حافظه نا كامل
انسان

در صفحه نتایج ،گزینه "صفحه اصلی" به رنگ متفاوت از دیگر گزینهها در نظر گرفته شده است .این موضوع نشان میدهد كه كاربر در
صفحه اصلی باید قرار داشته باشد؛ حال آنكه با كلیك بر روي این گزینه ،كاربر به صفحه دیگري منتقل میشود.

معیار ششم
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___

معیار هفتم
شناختن ساده
است و به یاد
آوردن سخت

___

معیار هشتم
طراحی بر
اساس تجربه
كاربر در تعامل
با نرمافزار

___

 2-3-2بررسی تلفن هوشمند
این سامانه داراي طراحی  responsiveنمیباشد.
 3-3-2نتایج ارزیابی
با بررسیهاي صورت گرفته ،این موضوع را میتوان نتیجه گرفت كه جویشگر تصویري كاوش در اولین مرحله
طراحی قرار دارد و این نسخه همان  MVP1این جویشگر است .از منظر  ،MVPاین جویشگر كار میكند ،اما نکات
زیر را باید در نظر گرفت كه اگر بخشی وجود ندارد ،نباید اسمی از آن آورده شود؛ مانند لینكهاي طبقه بندي ،كمك
و درباره ما ،تغییر اندازه تصویر و مرتبسازي تصاویر .نتیجهگیري كلی از ارزیابی واسط كاربري این است كه براي
طراحی واسط كاربري این جویشگر زمانی گذاشته نشده است و امتیاز  1از  122به آن تعلق میگیرد.

 :1 Minimum Viable Productبه اولین نمونه محصول با كمینه ترین امکانات گفته میشود.
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 .3ارزيابي نيازمنديهاي غيركاركردي جويشگر كاوش
به منظور بررسی كیفیت ارائه سرویس به كاربران توسط یك سیستم نرم افزاري ،همواره بررسی و ارزیابی صفات
كیفیتی مطرح میگردد .در آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب (وب آزما) سعی بر این بوده است كه مهمترین نیازهاي از
این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند و لذا سه معیار زیر براي بررسی و ارزیابی انتخاب گردیدند:
 .1میزان دسترسپذیري

1

 .2متوسط زمان پاسخگویی 2به درخواستهاي كاربران
 .3همروندي 3یا توانایی پاسخگویی به كاربران همزمان
براي ارزیابی میزان دسترسپذیري ابتدا روز به سه بازهي  8ساعته تقسیم گردید .این سه بازه عبارتند از:
 .1از آغاز نیمه شب تا  8صبح
 .2از  8صبح تا ساعت  4بعد از ظهر
 .3از ساعت  4بعد از الی ساعت  12نیمه شب
سپس در هر یك از این بازهها پس از بررسی و اطمینان از در دسترس بودن ارتباط تحت شبکهي اینترنت ،به
سرویس جویش تصویري ،هر یك دقیقه یك بار ،یك درخواست ارائه میشده است .سپس در صورتی كه سرویس
جویش تصویري فعال و در دسترس بوده ،آن سرویس به عنوان یك سرویس در دسترس 4در نظر گرفته میشود .اگر
سرویس جویش تصویري ،فعال باشد اما براي پرس و جوي دریافتی پاسخ مناسبی به سمت برنامهي ارزیاب دسترس
پذیري ارسال ننماید ،باز هم این سرویس ،به عنوان در دسترس در سیستم در نظر گرفته میشود .در بررسی شاخص
دقت در پاسخگویی به پرس و جوها ،اگر سرویس مورد بررسی جوابهاي مناسبی را باز نگرداند یا براي یك پرس و
جوي خاص جواب خالی بازگرداند ،در محاسبهي میزان دقت نمرهي منفی دریافت خواهد كرد و به همین دلیل دیگر
در محاسبهي معیار دسترس پذیري ،جوابهاي سرویس به پرس و جوها مورد بررسی قرار نمی گیرند چون در هنگام

Availability or Uptime
Average Response Time
3
Concurrency
4
Available
1
2
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بررسی معیار دقت مورد توجه قرار گرفته بودند .در نتیجه در بررسی میزان دسترسپذیري ،تنها باال بودن و فعال
بودن سرویس مدنظر است.
در بررسی میزان دسترسپذیري ،همچنین مسئلهي وجود و یا عدم وجود ارتباط تحت شبکه نیز در نظر گرفته
شده است .هرگاه ارتباط تحت شبکهي اینترنت موجود نباشد یا اشکال دیگري در شبکه موجود باشد ،وضعیت
نامشخص براي سرویسها در نظر گرفته میشود .همچنین اشکاالت دیگري كه یك سرویس ممکن است با آنها
روبرو شود نیز در صورت تشخیص در پایگاه داده سیستم ذخیره میشوند .در شکل  ،9نتایج حاصل از ارزیابی معیار
دسترس پذیري را براي سرویس جویش تصویري كاوش ،مشاهده مینمایید.

شکل  9میزان دسترسپذیري سرویس جویش تصویري
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در برنامهي ارزیاب متوسط زمان پاسخگویی ،در طول روز و هر دو دقیقه یك بار براي سرویس جویش تصویري
كاوش پرس و جو ارسال میشود و سپس به ازاي تمامی این درخواستها كه در ساعات مختلف روز و در حاالت
مختلف بار كاري توسط این سرویس مورد پاسخگویی قرار گرفتهاند ،زمان متوسط پاسخگویی محاسبه میشود .براي
محاسبهي متوسط زمان پاسخگویی از پرس و جوها به طولهاي  2 ،1و  3استفاده شده است كه در شکل  7نتایج
این ارزیابی را مشاهده مینمایید.
متوسط زمان پاسخگویی
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
متوسط زمان پاسخ گویی برای همه زمان پاسخ برای پرس و جوهای با زمان پاسخ برای پرس و جوهای با زمان پاسخ برای پرس و جوهای با
طول 3
طول دو کلمه
طول یک کلمه
ی پرس و جوها
کاوش (تاریخ تست )03-03-96

کاوش ( تاریخ تست )25-02-96

کاوش (تاریخ تست )13-02-96

شکل 1متوسط زمان پاسخگویی سرویس جویش تصویري کاوش

نتایج ارزیابی دسترسپذیري و متوسط زمان پاسخگویی ،نشان میدهد كه سرویس جویش تصویري كاوش از
دسترس پذیري و متوسط سرعت پاسخگویی بسیار مناسبی برخوردار است .نکتهاي كه باقی میماند این است كه آیا
سرورهایی كه این سرویس بر روي آنها مستقر شده است ،توانایی حفظ این سطح از كارایی را در صورتی كه تعداد
كاربران سرویس افزایش بیابد را دارا هستند یا كه خیر.
ارزیابی همروندي یا توانایی پاسخگویی به كاربران همزمان براي سرویس جویش تصویري كاوش صورت نگرفت به
این دلیل كه در حال حاضر این سرویس به حدي از بلوغ نرسیده است كه بخواهیم چنین تست پرفشاري را از آن
بگیریم.
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