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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 ررفا براي موارد تحقیقاتی و با ذكر نام پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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 .1ارزيابي كيفيت نتايج جويشگرهاي خبري
 1-1مقدمه
به منظور كیفیتسنجی نتایج حارل از جویشگرهاي خبري بومی و مقایسه آن با كیفیت نتایج جویشگر خبري
گوگل ،از راهکار ارزیابی انسانی استفاده شد .بدین منظور ،ابتدا مجموعهاي از  311پرسوجو از دو منبع الگ
جویشگرهاي خبري و متنی بومی جمعآوري شده و طی یک فعالیت جمعسپاري ،برچسبگذاري گردیدند .در ادامه،
در تاریخ  21اسفندماه  1365این پرسوجوها براي پنج جویشگر خبري گوگل ،پارسیجو ،خبرجو (خبركاوي)،
خبروان و هشتگ ارسال و  5نتیجه 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 حارل از این  5جویشگر خبري
پرداختند .بر اساس نتایج حارل از ارزیابی كاربران ،كیفیت جویشگرهاي خبري بومی در مقایسه با جویشگر خبري
گوگل تعیین گردید .در این گزارش ،به معرفی فعالیتهاي انجام شده در این زمینه و نتایج حارل از آنها خواهیم
پرداخت .بدین منظور ،در ادامه ابتدا به معرفی مجموعه دادگان مورد استفاده در این ارزیابی خواهیم پرداخت .سپس
روال طی شده جهت برچسبگذاري پرسوجوها بیان خواهد شد .پس از آن جزئیات ارزیابی جویشگرهاي خبري
معرفی خواهد گردید .در نهایت نتایج حارل از انجام دو فعالیت برچسبگذاري و ارزیابی جویشگرهاي خبري ارائه
خواهد شد.

 2-1مجموعه دادگان
به منظور انجام ارزیابی جویشگرهاي خبري ،نیاز بود كه مجموعهاي از پرسوجوها در اختیار باشد تا این پرسوجوها
روي جویشگرهاي خبري مختلف ارسال شده و نتایج دریافتی از این جویشگرها ،به همراه پرسوجوها 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 ،الگ جویشگر متنی پارسیجو بود .پرسوجوهاي ارسالی به این جویشگر در بازه زمانی یک
هفتهاي (هفته دوم اسفندماه) جمعآوري شدند .سپس این پرسوجوها به رورت انسانی مورد بررسی قرار
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گرفتند و از میان آنها  151پرسوجوي مناسب براي جویشگرهاي خبري انتخاب شده و در مجموعه
دادگان مورد استفاده جهت ارزیابی درج شدند.
 منبع دوم دریافت پرسوجوها ،الگ جویشگرهاي خبري بومی پارسیجو و خبروان بود كه در مجموع
 151پرسوجوي دیگر نیز از این منابع اخذ شد.
بدین ترتیب ،مجموعهاي متشکل از  311پرسوجو جهت ارزیابی جویشگرهاي خبري به دست آمد.

 3-1فعالیت برچسبگذاري دادگان
به منظور تحلیل نیاز كاربران فارسیزبان و نحوه عرضه آنها به جویشگرها و همچنین انجام تحلیلهاي دقیقتر از
عملکرد جویشگرهاي خبري الزم بود ،پرسوجوهایی كه به منظور ارزیابی آنها مورد استفاده قرار میگیرد برچسب-
گذاري شود.
با توجه به آنکه برچسبزنی پرسوجوها نیاز به دقت باالیی داشت از تیم تخصصی حوزه ارزیابی جویشگر در وبآزما
استفاده شد .به این منظور یک تیم ده نفره كه اكثر آنها در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا بودند ،براي مشاركت در
ارزیابی این مرحله انتخاب گردید (كه البته یک مستند با نام راهنماي برچسبگذاري نیز در اختیار این مجموعه قرار
گرفت).
 1-3-1نحوه ایجاد برچسبها


براي انجام این فعالیت الزم بود ابتدا عناوین برچسبهاي مورد نیاز استخراج گردد .در كیفیتسنجی
جویشگر خبر ،عناوین برچسبهاي زیر براي پرسوجوها در نظر گرفته شده است كه در جدول  1این
عناوین جدول 1وابستگی زمانی پرسوجوها



نوع خبر



دستهبندي موضوعی



طول پرسوجوها
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جدول  :1انواع برچسبها و مقادیر متناظر با آنها
مقادیر متناظر با برچسب

عنوان برچسب

 یک كلمه
 دوكلمه

طول پرس و جو

 سه كلمه

 چهار كلمه

 پنج كلمه و بیشتر
 رویداد به روز

وابستگی زمانی

 رویداد قدیمی

نوع خبر

 خبر
 گزارش خبري

 مبتنی بر فصل

 اقتصادي



دستهبندي موضوعی







سالمت و پزشکی
هنر و سرگرمی
اجتماعی و حوادث
سیاسی
مذهبی
ورزش
فناوري

برچسبهاي زبان ،رحت و مبهم بودن نیز در نظر گرفته شده بودند كه به دلیل اینکه پرسوجوهاي حارل از تجمیع
الگها به زبان فارسی ،رحیح و غیرمبهم بودند وارد سیستم برچسبگذاري نشدند.
 2-3-1فعالیت برچسبگذاري
براي ایجاد فعالیت برچسبگذاري ابتدا باید زیرساخت آن آماده میشد .به این منظور از زیرسامانه جمعسپاري
وب آزما استفاده شد .در این زیرسامانه ابزارهاي پایه براي تعریف فعالیت جدید فراهم گردید .هر فعالیت متشکل از
تعدادي وظیفه میباشد كه وظایف مرتبط با هر فعالیت باید به طور خاص براي آن فعالیت تعریف گردد .بعد از اینکه
وظایف ایجاد شدند باید از طریق واسط كاربري مناسبی در معرض كاربران قرار گیرند تا به انجام وظایف محوله
بپردازند و نتایج حارله بعد از انجام پسپردازشهاي الزم در بانک اطالعاتی مربوطه ذخیره گردد .بنابراین طراحی و
ایجاد واسط كاربري و همچنین فعالیتهاي پسپردازشی بخش مهم دیگر فعالیت برچسبگذاري را تشکیل میدهد.
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 تعریف وظیفه و سیاستهاي برچسبگذاري
هر وظیفه تعریف شده در سیستم برچسبگذاري تركیبی از پرسوجو و عنوان برچسب میباشد .بعد از اینکه
كاربران برچسبهاي پرسوجوها را وارد نمودند بر اساس سیاستهاي مختلفی كه در سیستم برچسبگذاري تعریف
شد در خصوص نهایی نمودن آنها تصمیمگیري میشود .به عنوان مثال مقادیر برخی از عناوین برچسبها مانند
وابستگی زمانی براي تصمیمگیري نهایی نیاز به اجماع دارند و با اجماع دو كاربر نهایی میگردد و برخی از عناوین
برچسبها مانند زبان و طول پرسوجو با اعالم نظر یک كاربر نهایی میشود.


واسط کاربري برچسبگذاري
در این بخش به اختصار بخشهاي مختلف واسط كاربري برچسبگذاري معرفی میشود .كاربر بعد از ورود به
سامانه باید روي عنوان فعالیت تحت عنوان "برچسبگذاري پرسوجوها" كلیک نماید .در این رورت رفحهاي
مطابق با شکل  1باز میشود .به هر كاربر حداكثر  nوظیفه برچسبگذاري تخصیص داده شده است .در هر وظیفه
یک پرسوجو و یک عنوان برچسب به كاربر ارائه میگردد .كاربر با توجه به پرسوجو و عنوان برچسب باید محتواي
مناسب برچسب را انتخاب نماید .به عنوان مثال در شکل زیر پرسوجو "نقش مالیات بر توسعه اقتصادي" است كه
باید دسته موضوعی مناسب این پرسوجو مشخص توسط كاربر مشخص شده و بعد از آن با كلیک بر دكمه پذیرش
نتیجه را ثبت نماید.

شکل  :1واسط کاربري برچسبگذاري پرس و جوها
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همچنین در بین برچسبهاي ارائه شده پرسوجوي نامعتبر نیز در نظر گرفته شده است كه در مواردي كه
پرسوجو بیمعنی است كاربر میتواند این گزینه را انتخاب نماید.

 4-1فعالیت ارزیابی جویشگرهاي خبري
به منظور انجام ارزیابی انسانی جویشگرهاي خبري 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 قبال هم در انجام
ارزیابی جویشگرهاي مختلف ،اعم از متنی ،تصویري ،روتی 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 رحبت خواهد شد.
آنچه كه قرار است در این فعالیت رورت پذیرد آن است كه هر كاربر بتواند با دریافت یک زوج «پرسوجو و لینک
یک وبسایت» ،مشخص نماید كه خبر ارائه شده تا چه حد به پرسوجوي خبري ارائه شده مرتبط است .شکل 2
واسط كاربري طراحی شده بدین منظور را نشان میدهد.

شکل  :2واسط کاربري مربوط به انجام فعالیت «ارزیابی جویشگرهاي خبري»
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 1-4-1کیفیتسنجی خودکار ارزیابها
ابتدا به كمک  2نفر از ارزیابهاي حرفهاي در اختیار 91 ،وظیفه انجام شده و نتایج آنها به منظور كیفیتسنجی
فعالیتهاي سایر ارزیابها مورد استفاده قرار گرفت .از این  91وظیفه ،كه به آنها وظایف كالیبرهسازي میگوییم15 ،
مورد در ابتدا در اختیار همه كاربران قرار میگرفت .در رورتی كه پاسخ ارائه شده توسط كاربر متفاوت از پاسخ درست
وظیفه (كه توسط دو ارزیاب حرفهاي مشخص شده بود) بود ،به كاربر یک امتیاز منفی تعلق میگرفت .البته شمارش
امتیازات منفی از وظیفه ششم به بعد رورت میگرفت ،چون معموال در ابتدا كاربران به دلیل عدم آشنایی با فعالیت
ممکن است برخی اشتباهات را انجام دهند و لذا در  5وظیفه اول ،هیچ امتیاز منفی به هیچ كاربري تعلق نمیگرفت.
پس از انجام  11فعالیت ،از فعالیت یازدهم به بعد ،در رورتی كه دررد اشتباهات كاربر (نسبت امتیازات منفی كسب
شده به تعداد كل وظایف كالیبرهسازي انجام شده) از  31فراتر میرفت ،از ادامه فعالیت كاربر جلوگیري به عمل
میآمد .از وظیفه  15به بعد ،وظایف عادي در اختیار كاربر قرار میگرفت ،اما با احتمال كمی ،یکی از  35وظیفه 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
یک كاربر از  31فراتر میرفت ،سامانه به رورت 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 رورتی كه ارزیابهاي حرفهاي سطح ارتباط خیلی خوب را انتخاب كرده باشند ،باید لزوما كاربر هم سطح
ارتباط خیلی خوب را انتخاب كرده باشد.



در رورتی 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 رورتی كه ارزیابهاي حرفهاي سطح ارتباط بد را انتخاب كرده باشند ،اگر كاربر یکی از سه سطح ارتباط
خوب ،بد یا خیلی بد را انتخاب كرده باشد ،مورد قبول است.
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در رورتی كه ارزیابهاي حرفهاي سطح ارتباط خیلی بد را انتخاب كرده باشند ،اگر كاربر یکی از دو سطح ارتباط
بد یا خیلی بد را انتخاب كرده باشد ،مورد قبول است.
 2-4-1میزان ارتباط
هر چقدر كه اطالعات ارائه شده در لینک وبسایت ،مفیدتر بوده و با پرسوجو ارتباط بیشتري داشته باشند ،میزان

ارتباط باالتر خواهد بود .مقادیري كه كاربر میتواند به عنوان میزان ارتباط انتخاب نماید به شرح زیر هستند:


زمانی كه باز شدن رفحه وبسایت با مشکل مواجه میشود ،پاسخ باید یکی از موارد زیر باشد:
o

فیلتر شده :در رورتی كه وبسایت مزبور به هر دلیل فیلتر شده باشد و كاربر در نتیجه كلیک
روي لینک آن وبسایت ،در نهایت به رفحه پیوندها ( )http://peyvandha.irهدایت شود ،پاسخ
گزینه «فیلتر شده» خواهد بود.

o

لینك خراب :این گزینه در رورتی باید به عنوان پاسخ انتخاب شود كه رفحه وبسایت مزبور
ارال باز نشود و یا به جاي آن ،پیامهاي خطایی نظیر «رفحه مورد نظر پیدا نشد»« ،رفحه مورد
نظر به محل دیگري منتقل شده است» »Error code: 404« ،»Page Not found« ،به كاربر
نمایش داده شود .در خصوص وبسایتهایی نظیر  facebookكه اگرچه فیلتر هستند ،اما كاربر
براي آنها به رفحه پیوندها هدایت نمیشود ،بلکه پیام « »Unable to Connectرا دریافت میدارد
هم از گزینه «لینک خراب» باید استفاده شود.



در حالتی كه رفحه وب مورد نظر ،بدون هرگونه مشکلی باز میشود ،میزان ارتباط آن با پرس و جوي
ارائه شده یکی از موارد «عالی»« ،خیلی خوب»« ،خوب»« ،بد»« ،خیلی بد»« ،اسپم» یا «غیراخالقی» به
شرح زیر خواهد بود:
o

خیلی خوب :اگر لینک ارائه شده دقیقا خبري را نشان میدهد كه در ارتباط با پرسوجوي مطرح
شده است و این خبر تازه است ،گزینه «خیلی خوب» را انتخاب نمایید .همچنین ،در رورتی كه
پرسوجو یک خبر مشخص در گذشته را هدف قرار داده است و لینک ارائه شده نیز دقیقا همان
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خبر را نشان میدهد ،باز هم میزان ارتباط «خیلی خوب» خواهد بود .به عنوان مثال ،براي
پرسوجوي «دربی پایتخت» قاعدتا باید خبر ارائه شده مربوط به آخرین دربی برگزار شده باشد
تا میزان ارتباط آن «خیلی خوب» باشد .همچنین ،براي پرسوجوي «حادثه پالسکو» ،خبري كه
كامال مرتبط با این حادثه است ،مستقل از زمان انتشار آن «خیلی خوب» خواهد بود .به عنوان
نمونه دیگري از همین نوع میتوان به پرسوجوي «نتایج جشنواره فیلم فجر سال  »1363اشاره
نمود كه خبري كه دقیقا همین موضوع را دربر دارد خبر «خیلی خوب»ي است.
o

خوب یا بد (بسته به شرایط) :در حالتی كه خبر ارائه شده با موضوع پرسوجو مرتبط است،
اما تازه و بروز نیست ،بسته به نوع پرسوجو دو رفتار متفاوت باید رورت پذیرد؛ برخی از پرس-
وجوهاي خبري كامال لحظهاي هستند و كاربر انتظار دارد كه اخبار لحظهاي مربوط به آنها را
مشاهده نماید ،حال آنکه دسته دیگري از پرسوجوها هستند كه اگرچه در آنها هم زمان اهمیت
دارد ،اما به لحظه حساس نیستند .پرسوجوهایی نظیر «قیمت سکه و ارز» یا «وضعیت جادههاي
كشور» از دسته اول هستند .در مقابل ،پرسوجوهایی نظیر «نمایشگاههاي بهاره تهران» در دسته
دوم جاي میگیرند .براي پرسوجوهاي دسته اول (یعنی پرسوجوهاي حساس به لحظه) ،میزان
ارتباط خبري كه بروز نباشد ،حتی اگر مربوط به  1روز گذشته باشد (مثال قیمت سکه در روز
گذشته) ،باید «بد» انتخاب گردد .در مقابل ،براي پرسوجوهاي دسته دوم (یعنی پرسوجوهاي
غیرحساس به لحظه) ،میزان ارتباط خبرهاي مرتبطی كه تازه نیستند باید «خوب» لحاظ شود.

o

خیلی بد :در نهایت ،در رورتی كه خبر ارائه شده اساسا ارتباطی با موضوع پرسوجو نداشته باشد،
گزینه انتخابی «خیلی بد» خواهد بود.

o

اسپم :در برخی موارد ،وبسایتهایی مشاهده میشوند كه اگر چه در خصوص موضوع پرس-
وجوي ارائه شده ،اطالعات حداقلی دارند ،اما عمده اطالعات ارائه شده در آنها تبلیغاتی و فاقد
ارتباط با موضوع است .این رفحات ،اغلب با هدف افزایش مخاطب براي آگهیهاي تبلیغاتی خود،
اقدام به یافتن برخی اطالعات پر استفاده براي عموم مردم (نظیر دستور پخت غذاها ،اطالعات در
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خصوص بازیگران یا فوتبالیستها و  )...نموده و این اطالعات را در البالي تبلیغات خود ارائه
میدهند .از آنجایی كه این وبسایتها عمال به دنبال كسب درآمد شخصی ،با استفاده از تبلیغات
و سوء استفاده از محتواهاي مفید آموزشی در سطح وب به نفع خود ،هستند ،باید آنها را در گروه
وبسایتهاي «اسپم» جاي داد.
o

غیراخالقی :این گزینه در رورتی انتخاب میشود كه لینک ارائه شده باز شود ،اما حاوي محتواي
غیراخالقی باشد .توجه به این نکته حائز اهمیت است كه حتی اگر محتواي غیراخالقی موجود در
لینک مزبور با پرسوجوي ارائه شده مرتبط باشد ،باز هم باید گزینه «غیراخالقی» انتخاب

شود.

همچنین ،غیراخالقی بودن خود پرسوجو در اینجا اهمیتی ندارد و مهم آن است كه لینک ارائه
شده حاوي مطالب غیراخالقی باشد.
 3-4-1نهاییسازي اطالعات
با توجه به تفاوت سلیقههاي انسانی ،به منظور نهاییسازي اطالعات و محاسبه معیار  ،nDCGهر زوج (پرسوجو
و لینک) ابتدا در اختیار دو كاربر قرار میگیرد .در رورتی كه دو كاربر پاسخ یکسان ارائه دهند ،نتیجه تأیید میشود.
اما در رورتی 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 رورت ،از بین
سه میزان ارتباط مختلف دریافتی ،میزان ارتباط میانه به عنوان نتیجه تأیید میگردد .به عنوان مثال ،اگر یک 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 ،یک  Gainدر نظر گرفته شده است كه به شرح جدول  2است.
جدول  :2مقدار  Gainدر نظر گرفته شده براي هر میزان از ارتباط
میزان ارتباط

Gain

خیلی خوب

15
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خوب

3

بد

3

خیلی بد/فیلتر/لینك خراب

1

اسپم/غیراخالقی

-1

13
کد:

 5-1نتایج
در این بخش ،ابتدا به بیان نتایج حارل از فعالیت برچسبگذاري خواهیم پرداخت و سپس ،نتایج ارزیابی
جویشگرهاي خبري را ارائه خواهیم نمود.
 1-5-1نتایج فعالیت برچسبگذاري
همانگونه كه در بخشهاي قبل هم اشاره شد ،پرسوجوهاي برچسب خورده مجموعه پرسوجوهاي مورد نیاز براي
ارزیابی جویشگرهاي خبري هستند كه از  151عدد از آنها از منبع الگ وب جویشگرها و  151عدد از منبع الگ
خبر انتخاب شده و در مجموع  311پرسوجو را تشکیل دادند كه در این قسمت نتایج برچسبزنی این پرسجوها
ارائه میگردد.
برچسب موضوعی:
همانگونه كه در شکل  3نشان داده شده است بیشتر پرسوجوها مربوط به دسته اجتماعی و حوادث و سیاسی
هستند كه براي پرسوجوهاي خبري این نسبت منطقی به نظر میرسد .دسته هاي اقتصادي ،هنر و سرگرمی و ورزش
بعد از آن بیشترین پرسوجوها را شامل میشوند.
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شکل  :3دسته بندي موضوعی پرسوجوها

وابستگی زمانی:
مطابق شکل  4بیشتر پرسوجوها یعنی حدود  01دررد از آنها رویداد قدیمی هستند و  19دررد از پرسوجوها
مربوط به رویدادهاي جدید میباشند .همچنین پرسوجوهاي مبتنی بر فصل دررد كمی از پرسوجوها یعنی حدود
 9دررد از آنها را تشکیل میدهند.

شکل  :4آمار پرس و جوها از منظر وابستگی زمانی
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طول پرسوجوها:
بررسی كه روي طول پرسوجوها رورت گرفت نشان میدهد كه بیشتر پرسوجوهاي تهیه شده براي ارزیابی
پرسوجوهاي پنج كلمه و بیشتر بوده كه حدود  31دررد از پرس و جوها را تشکیل میدهد .بعد از آن پرسوجوهاي
سه كلمهاي با حدود  22دررد و در ادامه دو كلمهاي و چهاركلمهاي با نسبت  21و  21دررد بیشترین آمار را به
خود اختصاص دادهاند .نکته قابل توجه آن است كه پرسوجوهاي با طول یک كلمه كمترین تعداد پرسوجوها یعنی
 9دررد از آنها را تشکیل میدهند .به نظر میرسد چون كاربر از نیاز اطالعاتی خود آگاهی دارد و تا حدودي از عنوان
خبر آگاهی دارد متوسط طول پرسوجوي باالیی را مورد استفاده قرار میدهد.

شکل  :9آمار پرس و جوها با طولهاي مختلف

نوع خبر:
به منظور انجام تحلیلهاي جزئی تر در خصوص كیفیت و دقت نتایج ارائه شده توسط جویشگرهاي خبري در
دستههایم مختلف ،برچسب نوع خبر تعریف شد كه در دو دسته كلی اخبار و گزارشهاي خبري كه شامل گزارش و
مصاحبه است تقسیم شد .نتایج نشان میدهد كه در اغلب پرسوجوهاي موجود ،كاربر عالقهمند به دنبال كردن اخبار
و وقایع بوده است و نه تحلیلهاي مربوط به آنها.
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شکل  :6نوع پرس و جوهاي خبري

سایر برچسبها:
در خصوص برچسبهاي زبان و رحت نگارش الزم به ذكر است كه همه پرس و جوها به زبان فارسی بوده و از نظر
نگارشی رحیح بودند.
 2-5-1نتایج فعالیت ارزیابی جویشگرهاي خبري
با تعیین میزان ارتباط نتایج دریافتی از جویشگر به پرسوجوها و بدست آوردن  Gainبراي هر میزان ارتباط معیار
 nDCGبراي پنج جویشگر خبري گوگل ،پارسیجو ،هشتگ ،خبرجو و خبروان محاسبه گردیده است كه نتایج نهایی
براي تاریخ  21اسفندماه  1365در شکل  3آورده شده است .همچنین ،معیارهاي  MAP ،P@5و  MRRهم محاسبه
گردیدند كه نتایج آنها به ترتیب در شکل  0تا شکل  11مشاهده میشود.
طبق نتایج بدست آمده بر مبناي معیار  ،nDCGجویشگر خبري گوگل بهترین رتبه را با  nDCGبرابر با مقدار
 1/3در بین سایر جویشگرها كسب نموده است .جویشگرهاي پارسیجو ،هشتگ ،خبروان و خبرجو با مقدار nDCG

متفاوت و كمتر از گوگل به ترتیب در مقامهاي دوم تا پنجم قرار دارند .همین ترتیب براي سه معیار  MAP ،P@5و
 MRRنیز مشاهده میشود.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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وضعیت :نهایی

کد:
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شکل  :7نتایج کلی بر مبناي معیار  nDCGبراي جویشگرهاي خبري گوگل ،پارسیجو ،خبروان ،خبرجو و هشتگ
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شکل  :8نتایج کلی بر مبناي معیار  P@5براي جویشگرهاي خبري گوگل ،پارسیجو ،خبروان ،خبرجو و هشتگ

به منظور بررسی دقیقتر عملکرد جویشگرها در ارزیابی انسانی ،در شکل  11تا شکل  14نتایج بدست آمده به
تفکیک موارد متفاوت از جمله دستهبندي موضوعی پرسوجو ،نوع پرسوجو ،وابستگی زمانی پرسوجوها و  ....ارائه
شده است.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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وضعیت :نهایی

کد:
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شکل  :5نتایج کلی بر مبناي معیار  MAPبراي جویشگرهاي خبري گوگل ،پارسیجو ،خبروان ،خبرجو و هشتگ
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شکل  :11نتایج کلی بر مبناي معیار  MRRبراي جویشگرهاي خبري گوگل ،پارسیجو ،خبروان ،خبرجو و هشتگ

رتبه هر یک از پنج جویشگر خبري بر اساس معیار  nDCGبه تفکیک دستهبندي موضوعی پرسوجو در شکل
 11آورده شده است .همانطور كه مشاهده میشود ،در تمامی دستهها ،جویشگر گوگل بهترین كیفیت را كسب كرده
است .در دو دسته «سالمت و پزشکی» و «مذهبی» جویشگر هشتگ بهتر از پارسیجو عمل نموده است ،اما در سایر

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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کد:

وضعیت :نهایی

دستهبنديها ،پارسیجو رفتار مناسبتري از خود نشان داده است .جویشگر خبرجو در تمامی دستهها ضعیفترین
نتیجه را از خود بروز داده است.

شکل  :11نتایج  nDCGجویشگرهاي خبري به تفکیك دسته بندي موضوعی پرسوجوها

نتایج  nDCGبه تفکیک نوع پرسوجوها (خبر یا گزارش) در شکل  12مشاهده میشود .نتایج به دست آمده نشان
میدهد كه براي هر دو نوع پرسوجو ،تمامی جویشگرها رفتار تقریبا یکسانی را نشان دادهاند.
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شکل  :12نتایج  nDCGجویشگرهاي خبري به تفکیك نوع پرس و جوها

شکل  13نتایج كیفیتسنجی به تفکیک وابستگی زمانی پرسوجوها را نشان میدهد .به جز گوگل ،تمامی
جویشگرهاي خبري براي پرسوجوهاي فصلی نتایج ضعیفتري را ارائه دادهاند ،اما دقت آنها براي رویدادهاي به روز
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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کد:

وضعیت :نهایی

و قدیمی تقریبا مشابه است .میزان افت كیفیت پارسیجو در برابر پرسوجوهاي فصلی كمتر از سایر جویشگرها بوده
است.
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شکل  :13نتایج  nDCGجویشگرهاي خبري به تفکیك وابستگی زمانی پرس و جوها

در نهایت ،در شکل  14نتایج كیفیتسنجی جویشگرهاي مختلف براي پرسوجوها با طولهاي مختلف نشان داده
شده است .رفتار جویشگرهاي مختلف در برابر طول پرسوجوها كامال متفاوت است .جویشگر خبري گوگل و نیز
جویشگر خبري پارسیجو تقریبا رفتار ثابتی را از خود نشان دادهاند .در این میان ،پارسیجو ررفا براي پرسوجوهاي
 4كلمهاي كمی افت كیفیت پیدا نموده است .جویشگر خبرجو با افزایش طول پرسوجوها دقت بیشتري پیدا كرده
است .خبروان براي پرسوجوهاي  3و  4كلمهاي ضعیف عمل كرده است و در نهایت ،هشتگ با افزایش طول
پرسوجوها دچار افت كیفیت شده است.
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وضعیت :نهایی
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شکل  :14نتایج  nDCGجویشگرهاي خبري به تفکیك طول پرس و جوها

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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وضعیت :نهایی
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کد:

 .2تعيين آمار كاربري
 1-2مقدمه
تحلیل رفتار كاربران جویشگراهاي خبري به دو رورت امکان پذیر است :یکی از طریق ارزیابیهاي انسانی و
تحلیل مشاهدات كاربران كه این روش بیشتر بهرورت كیفی میباشد و رفتار تعدادي كاربر را در یک بازه زمانی
استفاده از جویشگر ،تحلیل میكنند و روش دوم از طریق جمع آوري اطالعات كاربران واقعی استفادهكننده از سامانه
و تحلیل آنها میباشد.
براي جمعآوري اطالعات بازدید كنندگان جویشگرهاي خبري یک سامانه ثبت آمار بازدید توسعه داده شده است.
این سامانه شامل یک جاوا اسکریپت است كه در بین  HTMLمربوط به رفحات جویشگرهاي خبري قرار میگیرد
كه اطالعات را به سمت سرور ثبت آمار ارسال میكند .این جاواسکریت میتواند بصورت یک فایل و بهرورت موازي
ردا زده شود كه در این حالت هیچگونه تاثیر منفی در لود رفحات جویشگر نخواهد داشت و حتی در رورت عدم
لود شدن این اسکریپت و یا سرور سیستم آمار هیچگونه مشکل یا كندي در لود رفحات جویشگر نخواهد داشت.
این سامانه ،اطالعات زیر را استخراج و آنرا در بانک اطالعات ثبت میكند.
 عبارت جستجو شده توسط كاربر
 زمان و تاریخی كه كاربر در سایت خبري جستجو یا از آن بازدید نموده است.
 یک شناسه منحصر به فرد با تاریخ انقضاء طوالنی به هر كاربر
 یک شناسه كوتاه مدت جهت ثبت هر نشست كاربر
 آي.پی كاربر
 رفحه قبلی یا ارجاع دهنده ( referrerرفحه اي كه كاربر از آن به رفحه فعلی آمده است)

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

پژوهشکده فناوري اطالعات – گروه سکوهاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي
نام گزارش :ارزیابی سامانههاي خبري بومی-اسفند59

وضعیت :نهایی

23
کد:

 2-2لیست تحلیلها
تحلیلهاي مورد بررسی در این گزارش موارد زیر هستند:


تعداد كاربران یکتا :تعداد كاربرانی كه حداقل یک پرسوجو در روز وارد كرده باشند.



دررد كاربران بازگشتی :دررد كاربرانی كه در روز  T0حداقل یک پرسوجو وارد كرده باشند و در
روز  T-1و  T-2نیز پرسوجو وارد كرده است.



میانگین تعداد پرسوجوي روزانه كاربران :میانگین تعداد پرسوجو كه كاربران یکتا در روز وارد
كردهاند.



میانگین تعداد بازدید روزانه :میانگین تعداد بازدید روزانه كه كاربر انجام داده است (شامل هرگونه
بازدیدي كه كاربران از هر رفحه مربوط به سامانه خبري انجام داده است .الزم به ذكر است كه هر
پرس وجو نیز یک بازدید محسوب می شود)



دررد استفاده كاربران از جویشگر به تفکیک موبایل یا كامپیوتر شخصی



توزیع جغرافیایی كاربران سامانه خبري



توزیع زمانی (ساعتی) تعداد پرسوجوها



لیست پرسوجوهاي پرتکرار

 3-2نتایج
جدول زیر خالره نتایج مربوط به آمار بازدید سامانههاي خبري را نشان میدهد .نتایج حارل شده نشان میدهد
كه سامانههاي خبري پارسیجو و خبروان بازدید بیشتري داشتهاند و روزانه به رورت میانگین به ترتیب  06196و
 36024بازدید داشتهاند .اما نکته قابل توجه دررد بازدیدهایی است كه از سمت گوگل به سامانههاي خبري ارجاع
داده شدهاند .همان طور كه مشخص است حدود  31دررد از بازدید سامانههاي خبري خبروان و هشتگ از طریق
گوگل بوده است ولی این دررد براي پارسیجو حدود  1634دررد بوده است .دلیل این امر احتماال به این دلیل است
كه نتایج سامانههاي خبري مانند خبروان و هشتگ توسط جویشگر گوگل نمایه شده است لذا احتماال جزء نتایج
بازگردانده شده توسط گوگل براي پرسوجوهاي كاربران بوده است لذا دررد بازدیدهایی كه از سمت گوگل ارجاع
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

پژوهشکده فناوري اطالعات – گروه سکوهاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي
نام گزارش :ارزیابی سامانههاي خبري بومی-اسفند59

24

وضعیت :نهایی

کد:

شده است براي این موارد باال بوده است اما پارسیجو از آنجایی كه خودش یک جویشگر مستقل است لذا رفحات
مربوط به آن توسط گوگل نمایه نشده است .از طرفی سرویس خبري پارسیجو بیشترین تعداد پرسوجو را داشته
است و به رورت میانگین هر روز  454پرسوجو توسط كاربران ارسال شده است همچنین سامانه خبري خبروان
روزانه  66پرسوجو داشته است .اما سامانههاي هشتگ و خبركاوي تعداد پرسوجوي چندانی نداشته است.
جدول  :3خالصه آمار بازدید سامانههاي خبري
خبروان

پارسیجو

هشتگ

خبرکاوي (خبرجو)

66

454

4

2

56909

2

261

1

4

52

4

11

36025

06196

953

2

درصد کاربران موبایل

31

12

4

1

درصد بازدیدهاي ارجاع شده از گوگل

96

2

96

0

میانگین تعداد پرس و جوها روزانه
میانگین تعداد کاربران یکتاي روزانه
میانگین درصد تعداد کاربران بازگشتی روزانه
میانگین تعداد بازدید روزانه

حدود  12دررد از كاربران پارسیجو از طریق موبایل با سامانه خبري پارسیجو ارتباط برقرار كردهاند .در حالی كه
این دررد براي سامانههاي خبري خبروان ،هشتگ و خبركاوي به ترتیب برابر  4 ،31و  1دررد بوده است .در واقع
سامانه خبري خبروان نسبت به سایر سامانههاي خبري كاربران موبایلی بیشتري داشته است .در ادامه هر یک از
آمارهاي ذكر شده به رورت روزانه ارائه شده است.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

پژوهشکده فناوري اطالعات – گروه سکوهاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي
نام گزارش :ارزیابی سامانههاي خبري بومی-اسفند59

وضعیت :نهایی
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کد:
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شکل  :19تعداد کاربران یکتاي سامانههاي خبري

شکل  ،15تعداد كاربران یکتاي هر یک از سامانههاي خبري را به رورت روزانه نشان میدهد .همان طور كه
مشخص است در تمامی روزها تعداد كاربران خبروان بیشتر از سایر سامانهها بوده است .شکل  ،19دررد كاربران
بازگشتی را به رورت روزانه نشان میدهد .پارسیجو در اكثر روزها كاربران بازگشتی بیشتري داشته است.
درردكاربران بازگشتی
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شکل  :16درصد کاربران بازگشتی سامانههاي خبري
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شکل  :17آمار بازدید روزانه سامانههاي خبري

شکل  ،13آمار بازدید را به رورت روزانه بیان میكند .همان طور كه قبال اشاره شد منظور از بازدید مشاهده رفحات
خبري توسط كاربران در قالب پرسوجو یا بازدید بدون پرسوجو بوده است .همان طور كه مشخص است در اكثر
روزها بازدید پارسیجو بیشتر بوده است .اما در كل تفاوت چشمگیري بین آمار بازدید سامانههاي خبري پارسیجو
و خبروان با هشتگ و خبركاوي وجود دارد .شکل  ،10نیز تعداد پرسوجوهاي ارسالی توسط كاربران به هر یک از
سامانههاي خبري را نشان میدهد كه پارسیجو تعداد پرسوجوي بیشتري داشته است دلیل این امر به دلیل
ماهیت جویشگر بودن پارسیجو بوده است.
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شکل  :18مجموع پرس و جو روزانه کاربران یکتاي سامانههاي خبري

شکل  16نیز دررد استفاده از سامانههاي خبري به تفکیک موبایل یا كامپیوتر شخصی را نشان میدهد.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
خبرکاوی

8تگ
کامپیوتر شخصی

خبروان

پارسیجو

موبایل

شکل  :15درصد استفاده از سامانههاي خبري به تفکیك موبایل یا کامپیوتر شخصی
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پارسیجو

ارجاع شده از گوگل

شکل  :21درصد آمار بازدید ارجاع شده توسط گوگل سامانههاي خبري
اما نکته ي جالب توجه كه قبال هم اشاره گردید دررد آمار بازدید ارجاع شده توسط گوگل است كه در شکل 21

براي هر یک از سامانههاي خبري نشان داده شده است .در كل در سامانههاي خبري كه ماهیت خبري دارند مانند
هشتگ و خبروان نسبت به سرویس خبري پارسیجو كه بیشتر ماهیت جویشگر دارد دررد ارجاع از سمت گوگل
بیشتر بوده است .سامانه خبري خبركاوي نیز در كل بازدید چندانی نداشته است و به نظر میرسد در مرحله تست و
آزمایش اولیه باشد.
شکل  ،21توزیع زمانی استفاده از سامانههاي خبري را نشان میدهد .نکته قابل توجه مشابه بودن توزیع زمانی
مربوط به سامانههاي خبري خبروان و هشتگ است به این رورت كه بیشترین آمار بازدید مربوط به بازههاي زمانی
 11تا  15و  21تا  24و كمترین آمار بازدید مربوط به بازه زمانی  2نصف شب تا  9ربح بوده است .اما براي
پارسیجو شکل این توزیع زمانی قدري متفاوت بوده است و در بازه زمانی  0ربح تا  13ظهر بیشترین بازدید و در
بازه زمانی  14تا  23آمار بازدید تقریبا یکنواخت و كمتر از بازهي قبل بوده است و در ساعات نیمه دوم شب بازدید
چندانی نداشته است .توزیع زمانی مربوط به سامانهي خبركاوي با توجه به آمار بسیار كم و تقریبا رفر بازدید معتبر
نمیباشد.
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شکل  :21توزیع زمانی ساعتی استفاده از سامانههاي خبري
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در جدول زیر لیست ده پرسوجوي پر تکرار ارسالی به هر یک از سامانه هاي خبري پارسیجو ،خبروان و هشتگ
به تفکیک آورده شده است .الزم به ذكر است كه در تحلیل لیست پرسوجوهاي پرتکرار بایستی به تعداد پرسوجوهاي
ارسالی نیز دقت شود .همانطور كه در جدول یک نشان داده شده است ،در سامانه خبري پارسیجو كاربران بطور
میانگین روزانه  ،454در سامانه خبري  ۹۹و در سامانه خبري هشتگ  4پرسوجو ارسال میگردد .با توجه به اینکه
تعداد پرسجوهاي ارسالی به سامانه خبري پارسیجو بیشتر از سامانه خبري خبروان و هشتگ بوده ،لیست پرس-
وجوهاي پر تکرار این سامانه میتواند بازتاب بهتري از ذایقه كاربران ایرانی در حوزه خبري باشد. .
جدول  :4لیست پرسوجوهاي پرتکرار سامانههاي خبري
عنوان پرس وجو
پارسیجو

ردیف

هشتگ

خبر وان

1

سهام عدالت

كاسپین

افشین یداللهی

2

ایران خودرو

لیگ قهرمانان آسیا

بهترین گوشی موبایل MWC 2017

3

تقویم

ساداتی نژاد

بهترین گوشی تلفن همراه در نمایشگاه بارسلونا

4

سردار ازمون

دونالد ترامپ

احمدي نژاد

5

WWW.MEBANK.IR

انتخابات 96

گلگسی اس 0

9

ورزش3

انتخابات ریاست جمهوري 96

وضعیت جاده هاي كشور

3

اخبار روز

آزمایش موشکی كره شمالی

هواپیمایی آسمان

0

پرسپولیس

سهام عدالت

بوئینگ

6

آپارات

رندوق ذخیره فرهنگیان

خبرگزاري فارس

امین حیایی

سود سهام عدالت

گلگسی اس

11
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 -3 .3تعيين ميزان كيفيت تجربه كاربري و واسط كاربري
 1-3مقدمه
هدف از این ارزیابی تعیین وضعیت جویشگرهاي خبري بومی پارسیجو ،خبروان ،خبركاوي (خبرجو) ،و هشتگ از
دو دیدگاه تجربهكاربري 1و واسط كاربري است .در این فصل از گزارش نتایج بررسی و ارزیابی هر یک از جویشگرها
از هر دو جنبه ارائه خواهد شد.

 2-3ارزیابی تجربه کاربري
در این قسمت از گزارش به مقایسه و ارزیابی تجربهكاربري جویشگرهاي خبري پرداخته خواهد شد .تجربهكاربري
به جنبههایی كه افراد در تعامل با یک محصول با آن برخورد میكنند ،گفته میشود .در ارزیابی تجربه كاربري رفتارها،
دیدگاهها و احساسات یک كاربر در استفاده از یک محصول یا خدمت مدنظر قرار میگیرد.
 1-2-3متدولوژي ارزیابی
در اینجا منظور از تجربه كاربري ،میزان رضایتمندي و كیفیت تعامل كاربران با یک جویشگر خبري است .براي
اندازهگیري تجربهكاربري ابتدا الزم است تا معیارهاي تأثیرگذار در این حوزه تعیین گردد .معیارهاي ارزیابی كه در
این آزمایش مدنظر قرار گرفت شامل موارد زیر است:
 .1میزان موفقیت :این معیار همچنین نرخ تکمیل فعالیت نیز نامیده میشود .نرخ موفقیت عبارت است از دررد
فعالیتهایی كه توسط كاربران به درستی تکمیل شده است .هرچقدر میزان موفقیت بیشتر باشد بهتر است.
 .2میزان تالش كاربر :این معیار بیانگر میزان تعامل كاربر با جویشگر خبري براي رسیدن به نتیجه مطلوب
میباشد .به طوري كه هر چه كاربر با تالش كمتري به نتیجه مناسب دست یابد كاربران رضایت بیشتري
خواهند داشت.

User Experience
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کد:

 .3زمان :این معیار زمان انجام فعالیت یا همان زمان تکمیل ،معیاري است كه به مقدار زمان ررف شده براي
تکمیل یک فعالیت توسط كاربر اشاره دارد .به طوركلی هرچقدر زمان مصرف شده كوتاهتر باشد كاربران
رضایت بیشتري خواهند داشت.
مراحل انجام ارزیابی تجربهكاربري به شرح زیر انجام گرفت:
 .1مطالعه اسناد نظارت و ارزیابی جویشگرهاي خبري و تهیه معیارهاي ارزیابی تجربهكاربري جویشگرهاي خبري
 .1تهیه سناریوهاي ارزیابی

1

 .2انتخاب كاربران
 .3انجام آزمایشات :از هر كاربر خواسته میشد تا كه سناریوهاي ارزیابی را در هر یک از سامانههاي خبري به
انجام رساند .در ادامه روش انجام هر سناریوي جویش شرح داده شده است:
 .aیک سامانه خبري انتخاب میشد.
 .bدرخواست انجام سناریوي ارزیابی توسط كاربر
 .cنظارت بر رفتار و عملکرد كاربر در حین تعامل با سامانه
 .dثبت و ضبط عملکرد كاربر
 .4تخصیص امتیاز به شاخصها
 .5نرمالسازي و جمعبندي دادهها
 .9تحلیل نتایج و محاسبه امتیاز تجربه كاربري هر سامانه خبري
در این آزمایش از پنج كاربر خواسته شد تا سه سناریو را در هر چهار جویشگر خبري پارسیجو ،خبروان ،هشتگ،
و خبركاوي انجام دهند .به این نحو كه در ابتدا از آنها خواسته میشد تا پرسشنامهاي را تکمیل نمایند .از طریق این
پرسشنامه اطالعات كلی در خصوص میزان تحصیالت و مهارتهایشان از آنها سوال میشد .پس از آن توضیحات كلی

1مجموعه فعالیتهاي تعریف شده به منظور مشاهده و سنجش رفتار كاربر
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در مورد نحوه انجام آزمایش به آنها ارائه میشد .بعد یک سناریو مطرح میشد و از آنها خواسته میشد تا با تعامل با
جویشگر خبري ،آن فعالیت را به انجام رسانند.
 2-2-3تعریف سناریوهاي ارزیابی
براي انجام آزمایشات تجربهكاربري نیاز به تعیین مجموعهاي از فعالیتهاي كار با جویشگر خبري بود به طوري كه
بیانگر كاربريهاي متنوع آن باشد .در جدول زیر هر یک از فعالیتهاي كار با جویشگر خبري مشخص شده است.
جدول  :9سناریوهاي ارزیابی تعریف شده براي ارزیابی تجربهکاربري
نوع

نیاز اطالعاتی
مهمترین اخبار روز را پیدا كنید و فهرست رسانه هاي خبري كه این خبر را منتشر
كردند را یافته و نظرتان را در مورد این رسانه ها اعالم كنید
خبر مورد عالقه تان را جستجو كرده و سه خبر مربوط به این خبر را نیز پیدا كنید

هوشمند

رومیزي

مرورگري

*

مرورگري

وضعیت تردد جادهها

3-2-3

تلفن

کامپیوتر

*

جستجو

*

مجموعه کاربران

در انتخاب كاربران سعی شد تا طیف مختلفی از كاربران براي انجام آزمایشات در نظر گرفته شوند .در جدول زیر
اطالعات كلی كاربران آورده شده است.
جدول  :6مجموعه کاربران در نظر گرفته شده براي ارزیابی تجربهکاربري

افراد

سن

مدرك

رشته تحصیلی

شغل

تحصیلی

میزان

میزان

آشنایی با

آشنایی با

استفاده از

زبان انگلیسی

کامپیوتر

اینترنت در
روز

كاربر1

39

كارشناسی

علوم اقتصادي

كارشناس
آموزش

خوب

بیشتر از 5
ساعت

كم

كاربر2

41

كارشناسی

مهندسی برق و
الکترونیک

پژوهشگر

زیاد

بین  1تا 5
ساعت

خوب
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وضعیت :نهایی

كاربر3

31

دانشجوي دكترا

مهندسی كامپیوتر -نرم
افزار

پژوهشگر

متخصص

شغل وابسته به
اینترنت

خوب

كاربر4

20

دانشجوي
كارشناسی ارشد

مهندسی رنایع

كارشناس
كنترل پروژه

خوب

بین  1تا 5
ساعت

خوب

كاربر5
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كارشناسی ارشد

مدیریت تکنولوژي

پژوهشگر

زیاد

شغل وابسته به
استفاده از
اینترنت

خوب

الزم به ذكر است جزئیات نحوه تعامل كاربران با هر یک از سامانههاي خبري به ازاي هر یک از سناریوهاي مختلف
در پیوست 1آورده شده است .نتایج ارزیابی
در این بخش از گزارش نتایج ارزیابی جویشگرهاي بومی خبري ارائه و تحلیل میگردد.

 4-2-3میزان موفقیت
یکی از معیارهاي ارلی در ارزیابی تجربه كاربري سامانهها ،تعیین میزان موفقیت یا به اتمام رساندن فعالیتهایی
است كه براي ارزیابی تعریف شده است .در اینجا براي محاسبه نرخ موفقیت از فرمول زیر استفاده شده است:
𝑠𝑘𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝑐 𝑦𝑙𝑡𝑐𝑐𝑒𝑟𝑜𝑐 𝑓𝑜 #
𝑠𝑘𝑠𝑎𝑡 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡

= 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑠𝑠𝑒𝑐𝑐𝑢𝑆 𝑘𝑠𝑎𝑇

در شکل  ،22نرخ موفقیت هر یک از جویشگرهاي خبري در مقایسه با یکدیگر ارائه شده است:

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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وضعیت :نهایی

میزان موفقیت جویشگرها در انجام سناریوهاي ارزیابی
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شکل  : :22نمودار مقایسه نرخ موفقیت انجام سناریوهاي ارزیابی در جویشگرهاي بومی خبري

همانطور كه در نمودار نمایش داده شده است در این معیار جویشگر خبروان عملکرد بهتري نسبت به دیگر
جویشگرهاي خبري داشته است .بعد از آن پارسیجو رتبه دوم را در این معیار كسب كرده است .خبركاوي و هشتگ
امتیاز پایین تري را كسب كرده اند.
5-2-3

زمان

یکی دیگر از معیارهاي مهم در ارزیابی تجربهكاربري معیار زمان است كه بیانگر مدت زمان ررف شده براي تکمیل
یک فعالیت توسط كاربر اشاره دارد .به طوركلی هرچقدر زمان مصرف شده كوتاهتر باشد كاربران رضایت بیشتري
خواهند داشت.
در شکل  ،23متوسط زمان ررف شده براي انجام هر سناریو براي هر سامانه خبري ارائه شده است.
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وضعیت :نهایی

کد:

متوسط زمان صرف شده براي انجام هر سناریو
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شکل  :23نمودار متوسط زمان صرف شده براي انجام هر سناریو در جویشگرهاي بومی

مطابق این نمودار ،كاربران براي انجام هر یک از فعالیتها در خبروان زمان بیشتري را ررف كردند .از آنجایی كه
هر چه زمان ررف شده براي انجام فعالیتها كمتر باشد بیشتر مورد رضایت كاربران است بنابراین در این معیار
وضعیت جویشگرهاي هشتگ و خبركاوي وضعیت بهتري دارند .اما باید خاطر نشان كرد كه با توجه به معیار نرخ
موفقیت این دو جویشگر در انجام سناریوها خیلی خوب عمل نکردند بنابراین بهتر است زمان ررف شده در سناریوهاي
موفق را با هم مقایسه كرد .در شکل  24امتیاز هر جویشگر براساس فرمول زیر محاسبه شده است .در اینجا پارامترهاي
زمان و نرخ موفقیت توأما در نظر گرفته شده است.
𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑓𝑢𝑙1
𝑒𝑚𝑖𝑡

= 𝑠𝑠𝑒𝑐𝑐𝑢𝑠 & 𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑏 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠 𝑥𝑢
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امتیاز تجربه کاربري بر اساس زمان و موفقیت
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شکل  :24نمودار مقایسه امتیاز تجربه کاربري جویشگرهاي خبري براساس زمان و نرخ موفقیت

مطابق شکل  ،24پارسیجو امتیاز باالتري را نسبت به جویشگرهاي دیگر كسب كرده است .بعد از آن به ترتیب
خبروان ،خبركاوي و هشتگ قرار دارند .این نمودار در واقع امتیاز تركیبی از دو معیار زمان و نرخ موفقیت را نشان
میدهد .جالب توجه است علیرغم این كه كاربران توانسته بودند فعالیتهاي بیشتري را در خبروان با موفقیت به
اتمام برسانند اما چون كاربران زمان بیشتري را در این جویشگر ررف نموده بودند بنابراین در این معیار امتیازش
كمتر از پارسیجو شده است .این میتواند دو دلیل داشته باشد:


كاربري جویشگر خبري پارسیجو نسبت به خبروان سادهتر است.



كاربران آشنایی بیشتري با پارسیجو داشته و با جویشگر خبروان كمتر مأنوس بودند.

 6-2-3امتیاز تجربه کاربري
در این قسمت امتیاز تجري كاربري جویشگرها از طریق فرمول زیر محاسبه شده است .این فرمول از تركیب
معیارهاي مختلفی همچون نرخ موفقیت ،زمان ،تعداد كلیک ،تعداد اسکرول ناموفق ،استفاده كاربر از پیشنهاد پرسوجو
و همچنین تازگی خبرها بدست میآید.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

پژوهشکده فناوري اطالعات – گروه سکوهاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي
نام گزارش :ارزیابی سامانههاي خبري بومی-اسفند59

38
کد:

وضعیت :نهایی

1
1
1
∗ success +
∗ success +
)𝑘𝑛𝑖𝑙𝑑𝑎𝑒𝑑 ∗ success + (−𝑠𝑝𝑎𝑚 −
𝑞#
𝑙𝑙𝑜𝑟𝑐𝑠#
#click
1
𝑠𝑠𝑒𝑐𝑐𝑢𝑠 ∗
𝑡𝑟𝑜𝑓𝑓𝑒#

= UX Score

∗ (1 − 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠) + (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑) ∗ 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 +
1
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑓𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 +
𝑒𝑚𝑖𝑡

+ 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 +

درشکل امتیاز كسب شده توسط هر سامانه خبري از طریق فرمول باال آورده شده است.
امتیاز تجربه کاربري جویشگرهاي خبري
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

پارسی جو

خبروان

خبرکاوي

هشتگ

شکل  :4نمودار مقایسه امتیاز تجربهکاربري جویشگرهاي خبري

همانگونه كه در نمودار نمایش داده شده پارسیجو از جهت تجربه كاربري امتیاز باالتري را نسبت به جویشگرهاي
دیگر كسب نموده است .جویشگرهاي خبروان ،خبركاوي و هشتگ به ترتیب در رتبههاي بعدي قرار میگیرند.

 3-3ارزیابی واسطکاربري
هدف از این ارزیابی ،تعیین وضعیت چهار جویشگر بومی خبري پارسیجو ،خبروان ،هشتگ و خبرجو از دیدگاه
طراحی واسط كاربري 1است .طراحی واسط كاربر مناسب به تعامل بهتر نرمافزار و كاربر كمک میكند .میتوان گفت

User Interface Design

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

1

پژوهشکده فناوري اطالعات – گروه سکوهاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي
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وضعیت :نهایی

35
کد:

طراحی مناسب است كه كاربر بدون دریافت توضیحات اضافی ،بتواند به خوبی با نرمافزار تعامل داشته باشد و از آن
استفاده كند.
 1-3-3متدولوژي ارزیابی
بهمنظور ارزیابی طراحی واسط كاربري جویشگرها از معیارهایی كه در كتاب Design with the Mind in Mind1

توسط جف جانسون 2مطرح شده ،استفاده شده است .معیارهاي ارزیابی مورد استفاده در این پژوهش ،به شرح زیر
میباشند:3
 معیار اول :كه به عنوان قوانین گشتالت نامیده میشود .این قوانین ،استانداردهایی را در مورد شکل و حالت
طرحهاي موجود در رفحه را بیان میكند و شامل  0قانون است كه در ادامه تعریف هر یک از این قوانین
آورده شده است:
 oنزدیکی :اشیائی كه فارله كمتري با یکدیگر دارند ،در یک دسته در نظر گرفته میشوند.
 oشباهت :اشیائی كه شکل و حالت مشابه دارند ،در یک دسته در نظر گرفته میشوند.
 oپیوستگی :سیستم بینایی انسان ،ترجیح میدهد اشیاء را به رورت پیوسته ببیند.
 oبسته شدن :سیستم بینایی انسان ترجیح میدهد اشیاء را به رورت بسته و به رورت یک شکل
واحد ببیند.
 oتقارن :سیستم بینایی سعی دارد كه اشیاء پیچیده را به رورت ساده و متناسب با اشیائی كه از قبل
در ذهن ضبط شدهاند ببیند.
 oپسزمینه /پیشزمینه :سیستم بینایی ،اشیاء را به رورت پیشزمینه و پسزمینه تفکیک میكند.

1در این گزارش ،تنها به نام بخش هاي كتاب و معیارهاي ارزیابی اشاره شده است .براي توضیحات بیشتر ،به این كتاب مراجعه نمایید.
Jeff Johnson

3الزم به ذكر است كه از معیارها و بخشهاي موجود ،تنها بخشهایی در این گزارش ذكر شده كه در وبسایتهاي مورد ارزیابی دیده شدهاند.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

2

پژوهشکده فناوري اطالعات – گروه سکوهاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي
نام گزارش :ارزیابی سامانههاي خبري بومی-اسفند59

وضعیت :نهایی

41
کد:

 oسرنوشت مشترک :اشیاء متحركی كه در یک سمت و به رورت مشابه حركت میكنند ،در یک
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 كوچک
 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 تفکیک 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 ،یک
فعالیت مشخص براي كاربر اهمیت دارد و هنگامی كه به مقصود خود رسید ،آن فعالیت را از یاد میبرد؛ دلیل
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.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

پژوهشکده فناوري اطالعات – گروه سکوهاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي
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وضعیت :نهایی

 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 .یک 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.
 2-3-3نتایج ارزیابی
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 جویشگرها نیز در دو بخش مجزا كه یک بخش به ارزیابی واسطكاربري
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.

Responsive Design
Desktop
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کد:

وضعیت :نهایی

 1-2-3-3ارزیابی واسط کاربري کامپیوتر رومیزي
نتایج بررسی واسط كاربري از منظر شاخصهاي معیار اول در جدول  3ذكر شده است:
جدول  :7ارزیابی طراحی واسط کاربري کامپیوتر رومیزي
شاخصهاي
معیار اول

قانون 1
گشتالت

پارسیجو

__

خبروان

فارله بین عنوان خبر و تاریخ آن
زیاد است و در چند ردیف زیر
هم ،تطابق سخت میشود.

دكمه باید به كلمه نزدیکتر باشد
و در سمت راست قرار گیرد

هشتگ

خبرجو

وقتی موس روي
عنوان یک خبر در
رفحه ارلی نگه
داشته شود ،بخشی
در رفحه توضیحات
مختصر آن خبر را
نشان میدهد كه با
عنوان خبر فارله
دارند.
فارله پاراگرافها در
قسمت جزئیات خبر
نیز زیاد است.

فارله باید از
هدر افزایش
یابد و به
قسمت زیرین
نزدیکتر باشد.

فارله بین هر بخش
باید حفظ و تفکیک
دیده شود.

اوقات شرعی مناسب است كه در
قسمت زیرین آب و هوا قرار داده
نشوند .دسته آب و هوا با اوقات
شرعی تناسب ندارد.

__

در رفحه ورود" ،مرا
به خاطر بسپار" و
"آیا گذرواژه خود را
فراموش كردهاید؟"
هر دو از جنس متن
و لینک ظاهر
شدهاند.

قانون 3
گشتالت

شیوه بهروز رسانی بخش آخرین
خبرها بدون بارگذاري مجدد
رفحه

شیوه بهروز رسانی بخش آخرین
خبرها بدون بارگذاري مجدد
رفحه

__

__

قانون 4
گشتالت

__

__

__

__

قانون 2
گشتالت

__
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وضعیت :نهایی

در رفحه ارلی ،زمان خبر كه در
پایین هر كارت خبر قرار دارد،
براي تقارن با عنوان منبع خبري،
بهتر است به انتهاي سمت چپ
كارت خبر برود.

__

__

قانون 9
گشتالت

سایه داشتن هدر فهرست و ایجاد
حالت پسزمینه

__

__

__

قانون 3
گشتالت

__

__

نشان دادن بخشی از
خبر به همراه تصویر
آن به هنگام رفتن
اشارهگر بر روي
عنوان خبر

__

قانون 5
گشتالت

در بخش "بازخورد" آیکون مورد
نظر به انتهاي سمت چپ برود.

معیار دوم

كلمات ناآشنا
و غیر معمول

__

__

استفاده از كلمات
"اینستاگرافی" و
"تلگرافی" كه
كلمات جدیدي
هستند .عموما نباید
لینک به شبکههاي
اجتماعی بدین
رورت مورد استفاده
قرار گیرد .استفاده از
آیکون و در مکانی
دیگر مناسبتر است.

__

خطاي به زبان
انگلیسی در رفحه
ورود
فونت كوچک

__

__

__

__

تکرار كلمات

__

__

__

__

عواملی كه
باعث اختالل
در خواندن
میشوند.

__

دكمه تلگرام در رفحه

__

__

معیار سوم
افراد كور
رنگ و

__

__

رنگهایی كه نباید
كنار هم قرار گیرند
در:

__
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وضعیت :نهایی

رنگهاي
حساس

کد:

فوتر رفحه

خبرهاي لحظهاي
معیار
چهارم

دید ضعیف
پیرامونی
انسان

مناسب است كه مشخص باشد نام
كاربري اشتباه است یا كلمه عبور.
همچنین پیغام خطا ،در مجاورت
بخش مربوط قرار گیرد.

__

در رفحه ورود ،رنگ
عبارت خطا بهتر
است قرمز باشد

__

معیار پنجم
توجه محدود
و حافظه نا
كامل انسان

__

__

عبارت جستجو كه
كاربر وارد میکند،
پس از انجام جستجو
نشان داده نمیشود.

__

معیار ششم
محدودیتها
ي توجه،
حالت ،فکر و
عمل

رنگ اخباري كه قبال توسط كاربر
كلیک شدهاند تغییر نمیكند

رنگ اخباري كه قبال توسط كاربر
كلیک شدهاند تغییر نمیكند

رنگ اخباري كه قبال
توسط كاربر كلیک
شدهاند تغییر
نمیكند

رنگ اخباري
كه قبال توسط
كاربر كلیک
شدهاند تغییر
نمیكند

معیار هفتم
شناختن
ساده است و
به یاد آوردن
سخت

استفاده از شکلها براي نشان دادن
وضعیت آب و هوا

__

استفاده از شکلها
براي نشان دادن
وضعیت آب و هوا

__

معیار هشتم
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طراحی بر
اساس تجربه
كاربر در
تعامل با
نرمافزار

__

وضعیت :نهایی

با زدن دكمه  ،Enterجستجو
اعمال نمیشود و حتما باید بر
روي دكمه جستجو كلیک شود

رفحه نتایج جستجو
مرتب نیست و
ساختار منسجم با
رفحه اول ندارد

49
کد:

__

 2-2-3-3ارزیابی واسط کاربري موبایل
در ارزیابی موبایل ،تنها بخش پاسخگویی بودن مورد بررسی قرار میگیرد .باقی قسمتها مشابه حالت كامپیوتر
رومیزي است.
 بخش ارزیابی صفحه موبایل پارسیجو:
 Textbox جستجو ،دكمه ندارد
 دستهبندي خبرها را كه در فهرست حالت رومیزي بودند در حالت موبایل بهتر است در منو وجود داشته
باشند.

 قسمتی كه در تصویر دور آن خط كشیده شده است و به رورت استثنا در این خبر دیده میشود ،مفهوم
گنگ دارد.
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وضعیت :نهایی

46
کد:

قسمت رفحه ،زیر خط قرمز رفته است

شمارههاي آخر رفحه مناسب است كه در یک خط باشند.

 بخش ارزیابی صفحه موبایل خبروان:



تعداد شمارگان رفحات زیاد است و باعث شده كه دو سطري شود.

 بخش ارزیابی صفحه موبایل هشتگ:



ساختار نامنظم گزینههاي فهرست.



ساختار نامنظم تگهاي تصویر
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مقیاس شدن نامناسب بخش واژهها



نمایش ناقص زیربخشهاي هر دسته

وضعیت :نهایی

47
کد:

 عدم وجود دكمه هدایت به سمت خانه ،در رفحه گراف تشابه



كارتهاي خبري بر اساس اندازه خبر ،مقیاس نمیشوند و در بعضی جاها فضاي
خالی پرت دارند.

 Searchbox در رفحه نخست وجود ندارد.

 بخش ارزیابی صفحه موبایل خبرجو:
 دكمه  searchكار نمیكند
 دكمه منو كار نمیكند
 در رفحه موبایل ،در بخش رفحه ارلی ،اخبار تصویر ندارند



در رفحه جزئیات ،عنوان خبر بهرورت ناقص نمایش داده میشود.
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وضعیت :نهایی

نکات تکمیلی:


هشتگ در رفحه ورود ،انسجام با رفحی ارلی از نظر طراحی ندارد .براي این رفحه زمان بیشتري باید
گذاشته شود.



در خبروان ،آخرین اخبار در سمت راست پر بازدیدترین اخبار قرار گیرد.

 3-2-3-3نتیجهگیري

در جدولهاي  0الی  ،11امتیاز بخش ارزیابی رومیزي و موبایل را میتوانید مشاهده كنید .این بخشها داراي
امتیازهاي مثبت و منفی هستند .روش محاسبه امتیازها بدین رورت است كه هر دو امتیاز منفی ،یک امتیاز مثبت
را خنثی میكنند.
جدول  :8امتیازهاي حالت رومیزي

جویشگر

پارسیجو

خبروان

هشتگ

خبرجو

مثبت

3

1

2

منفی

4

مجموع

2

3
- 1635

0
-2

1
111 + 2

امتیاز

-9

جدول  :5امتیازهاي حالت موبایل

جویشگر

پارسیجو

خبروان

هشتگ

خبرجو

مثبت

-

-

-

-

منفی

5
- 265

1
- 165

3
- 365

4
-2

امتیاز

مجموع

 1به دلیل عدم وجود عامل مثبت 11 ،امتیاز كسر میشود.
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وضعیت :نهایی

امتیاز نهایی بهرورت زیر محاسبه میشود:
)UI_score = (Desktop_score*0.5) + (Mobile_score*0.5

جدول  :11امتیاز نهایی واسط کاربري جویشگرهاي خبري

جویشگر

پارسیجو

خبروان

هشتگ

خبرجو

- 1635

- 165

- 2635

-4

5

4

3

1

امتیاز نهایی

4625

265

1625

-4

نرمال شده

1

1656

1619

- 1664

امتیاز
امتیاز طراحی واسط
كاربري
امتیاز خالقیت در
طراحی

نمودار زیر ،امتیازهاي نرمال شده بهدست آمده را نشان میدهد .الزم به ذكر است كه به هریک از طراحیها
امتیازي بعنوان خالقیت در طراحی تا سقف  5نمره اضافه شده است .با توجه به اینكه خبرجو اكثر معیارهاي طراحی
واسط كاربري را ندارد و امتیاز منفی گرفته است ،در سطح رقابتی با دیگر جویشگرها قرار نمیگیرد و امتیاز رفر به
آن تعلق میگیرد.

شکل  :29امتیاز طراحی واسط کاربري جویشگرهاي خبري
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کد:

پیوست :1تعامل کاربران با هر یك از سامانههاي خبري به ازاي سناریوهاي مختلف

در این بخش از گزارش نحوه تعامل كاربران با هریک از سامانههاي خبري براي انجام سناریوهاي ارزیابی گزارش
شده است.
الف) سناریوي اول
مهمترین اخبار روز را پیدا كنید .سپس فهرست رسانه هاي خبري كه این خبر را منتشر كردند را پیدا كنید و نظرتان
را در مورد این رسانه ها اعالم كنید.
 -1هشتگ
كاربر شماره:1
 ابتدا اولین خبر از بخش «پربحثترین خبرها » را انتخاب كرد اما با مشاهده تاریخ خبر متوجه شد كه این
خبر مربوط به روز جمعه  21اسفند است بنابراین تصمیم گرفت تا خبر دیگري را براي این فعالیت انتخاب
كند.
 سراغ داستانهاي خبري رفت و تصویر مربوط به «اردوغان» را انتخاب كرد و از این كه تمام خبرهاي
مربوط به اردوغان ارائه شد متعجب شد و كنار گذاشت.
 پس از آن به بررسی «واژه نماي اخبار امروز» رفت تا از آن طریق مهمترین اخبار روز را پیدا كند.
 در آخر در پایین رفحه خبري با عنوان «جزئیات قیمتگذاري خودرو در سال  »69را به عنوان مهمترین
خبر روز انتخاب كرد.
 براي پیدا كردن رسانههاي خبري كه این خبر را منتشر كرده باشند عنوان خبر را جستجو كرد


از میان لیست نتایج ،نتایجی كه منابع خبریشان را میشناخت را انتخاب میكرد.

كاربر شماره:2
 كاربر رابط كاربري را می پسندد اما خبرها خیلی ریزتر است.
 عدم كاركرد كلید  enterدر جعبه جستجو و اینکه حتما روي آیکون جستجو باید كلیک شود براي كاربر
ناخوشایند بود.
 كاربر به جستجوي مهمترین اخبار روز پرداخت با این توضیح كه خبرهاي جهانی برایش مهمتر است.
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وضعیت :نهایی
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کد:

 خبر «طی بیانیه اي شوراي امنیت باز هم كره شمالی را محکوم كرد» را انتخاب نمود و خبرگزاري هاي
نسیم آنالین و فارس كه این خبر را منتشر كرده بودند را تایید كرد.
كاربر شماره:3


طبق نظر كاربر ،در اینجا خبرها با پارسیجو تفاوت دارد .قیمت سکه و...

 آب و هوا را هم نسبت به پارسی جو متفاوت می گوید .و دچار سردرگمی می شوم .میزان باد را نشان داده
كه خوب است.
 خبرهاي ورزشی خوبی دارد .خبر جالب توجه دارد .اما خبرهاي مهم  viewندارد.


خبرهاي مهمی كه مربوط به كشور باشد خیلی جاي واضحی ندارد .

 اهم اخبار تا حدودي وجود دارد.
 آخرین اخبار سیاسی را دارد كه خوب است.


در پربحث ترین ها هم خبر خیلی مهم وجود ندارد .بیشتر روي ورزش بولد است .

 كاربر به عنوان خبر پر اهمیت خبر " رویارویی نظامی ایران/امریکا" را پیدا كرد اما زیاد رضایت نداشت.
كاربر شماره:4
 كاربر از قسمت «پربحثترین اخبار» خبر اول را انتخاب كرد كه در رفحه دیگر باز شود.
 به مرور كردن دیگر خبرها ادامه داد
 اسکرول كرد به دسته اقتصاد و چند خبر را مرور كرد
 به رفحهاي رفت كه خبر را باز كرده بود
 دنبال منبع خبر ،در پایین خبر میگشت.
 به رفحه ارلی بازگشت و از قسمت «پربحثترین اخبار» دو خبر دیگر باز كرد.
 نتوانست رسانههاي دیگر را پیدا كند.
كاربر شماره:5
 كاربر از منو ،آخرین خبرها را انتخاب كرد.
 رفحه را اسکرول كرد
 به باالي رفحه بازگشت
 یکی از اخبار ردیف اول رفحه را انتخاب كرد
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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 با رفحه ارلی بازگشت
 از پربحثترینها یک خبر انتخاب كرد
 نتوانست خبر را در رسانههاي دیگر پیدا كند
 به رفحه ارلی آمد
 یکی خبر سیاسی انتخاب كرد
 نتوانست خبر را در رسانههاي دیگر پیدا كند

 -2خبروان
كاربر شماره:1
 كاربر با مرور رفحه ارلی سایت به بخش پربازدیدترین خبرها مراجعه كرد و از میان اخبار این بخش خبر
«راه افتادن كمپینی براي تکرار دیدار بارسلونا و پاري سن انژرمن» را به عنوان مهمترین خبر روز انتخاب
كرد.
 كاربر براي پیدا كردن رسانههاي دیگر عنوان خبري را در قسمت جستجو كپی كرد.
 یک نتیجه بازگردانده شد كه در ذیل آن نام منابع خبري مختلف ذكر شده بود كه میتوان به عنوان نقطه
مثبت در نظر گرفت.
كاربر شماره:2


ابتدا براي مهمترین خبر ،خبرِ «باالخره نفهمیدیم پول بدهیم به دولت یا پول بگیریم از دولت» را مشاهده
كرد كه از نظر كاربر مرتبط با سهام عدالت بود.

 با دیدن خبر «هیچکس حق سوال از زندگی خصوری مردم را ندارد» این خبر را مهمتر ارزیابی كرد.
 كاربر  5منبع را باز می كند كه  2خبرگزاري رجانیوز و دانشجویان ایران را می شناسد.
كاربر شماره:3
 از نظر كاربر ،اهم اخبار را نشان می دهد چه ورزشی چه سیاسی .حتی بحث مسائل اقتصادي ،دالر و ...
 خبروان تا حدودي خبرهاي مهم را گذاشته است.
 خبر مهم در این جویشگر از نظر كاربر« ،بالگرد ملی» است.
 خبرگزاري هاي نسیم ،تابناک ،جام جم ،عصر ایران ،آفتاب ،الف ،فارس و ایسنا كه تقریبا همگی مورد
اعتماد كاربر هستند و عصر ایران و الف را بیشتر می شناسد.
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 خبر بعدي «مراسم افتتاحیه دومین اجالس رسمی» است كه به نظر كاربر خوب است.
كاربرشماره:4
 از قسمت پربازدیدترین اخبار چند خبر را مرور كرد.
 از بخش ارلی رفحه ،سه خبر را باز كرد (از قسمتهاي مختلف رفحه)
 عنوان و متن اخبار را مرور كرد
 نتوانست قسمت رسانههاي مختلف را پیدا كند
 بعد از راهنمایی آزمون گیرنده ،موفق شد رسانههاي دیگر را هم براي آن خبر پیدا كند
كاربرشماره:5
 رفحه اول را مرور كرد.
 به باالي رفحه بازگشت
 دسته سیاسی را انتخاب كرد
 یک خبر را انتخاب كرد
 رسانههاي دیگر را مقایسه كرد

 -3خبرجو
كاربر شماره:1
 كاربر فهرست اخبار را مرور میكرد تا مهمترین خبر را پیدا كند
 پس از مرور تعداد زیادي خبر خبري با عنوان « هشدار دادستانی كل كشور به عوامل حادثه آفرین
چهارشنبه آخر سال» را به عنون مهمترین خبر روز انتخاب كرد.
 در ادامه همین خبر ،رسانههاي خبري كه این اخبار را منتشر كردهاندآورده شده است.
 البته كاربر براي پیدا كردن رسانههاي خبري دیگري كه این خبر را منتشر كردند عنوان خبر را جستجو
كرد.
كاربر شماره:2
 براي مهمترین خبر ،خبرِ «جریمه نقدي شركت چینی توسط امریکا با ادعاي نقض تحریمها علیه ایران»
توجه كاربر را به خود جلب كرد.
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 منبع این خبر «خبرگزاري جمهوري اسالمی» است كه مورد تایید كاربراست.
كاربر شماره:3
 نظر كاربر درباره این جویشگر این است كه اخبار مهمی كه انتظار داشتم در رفحه اول وجود ندارد.
 خبرها خیلی فرعی هستند .خبرهاي رفحه اول خیلی اهمیت ندارد ،اهم اخبار كشور اینجا نیست.
 اما گاهی خبرهاي جالب توجه هم دارد .در مجموع اخبار مهمی كه انتظار داشتم اینجا ندارد.
 كاربر با فعالیت جستجوي "مهمترین اخبار روز" و فهرست منابع خبري كارش را آغاز كرد .ابتدا براي
مهمترین خبر ،خبرِ "سهام عدالت" به عنوان یک خبر نه چندان مهم ،توجه كاربر را به خود جلب كرد.
كاربرشماره:4
 خبرهاي اول رفحه را مرور كرد
 اسکرول كرد
 دنبال خبر جالب گشت
 این كار را چند بار تکرار كرد
 با باالي رفحه بازگشت
 رفحه را  reloadكرد
 مرور به روش قبل را این بار سریعتر تکرار كرد
 دسته اقتصاد را انتخاب كرد .چیزي نمایش داده نشد
 رفحه اقتصاد را  Reloadكرد .چیزي نمایش داده نشد.
 به رفحه اول بازگشت
 یک خبر را انتخاب كرد .در رفحه جزئیات خبر ،تنها عنوان خبر موجود بود!
 دسته سیاست را انتخاب كرد .چیزي نمایش داده نشد.
كاربرشماره:5
 دسته سیاسی را انتخاب كرد
 چیزي نمایش داده نشد
 دسته ورزشی را انتخاب كرد
 چیزي نمایش داده نشد
 گزینه همه را انتخاب كرد
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 یک بار اسکرول كرد
 از ادامه فعالیت منصرف شد
 -4پارسیجو
كاربر شماره:1
 كاربر پس از مرور خبرهاي رفحه ارلی این سرویس ،خبري با عنوان «چه افرادي باید به سامانه سهام
عدالت مراجعه كنند» را از بخش خبرهاي برگزیده انتخاب كرد.
 براي پیدا كردن سه رسانه منتشركننده خبر ،از امکان جستجوي سایت استفاده كرد.
 سناریو با موفقیت انجام شد.
كاربر شماره:2
 از نظر كاربر ،دسته بندي در پارسی جو خوب است .سایت خوب و مرتب است .البته كاربر از خبر استفاده
نمی كند و اخبار پارسی جو را در رفحه ارلی بطور روزانه نگاه میکند.
 مهمترین خبر از نظر كاربر ،خبر " بهترین دانشگاههاي دنیا از نظر اشتغال معرفی شدند" بود .این خبر به
نظر ایشان خیلی جالب بود و متن خبر را كامل بررسی كردند" .خبرگزاري مهر" این خبر را منتشر كرده
بود .كه كاربر گفت :من خیلی خبرگزاري ها را نمی شناسم ولی آنهایی را كه بیشتر شنیدهام ،می شناسم.
كاربر شماره:3
 كاربر با فعالیت جستجوي «مهمترین اخبار روز» و فهرست منابع خبري كارش را آغاز كرد.
 خبر «بالگرد ملی ربا» را مهمترین خبر ارزیابی نمود .این خبر را خبرگزاري ایرنا منتشر كرده كه از نظر
ایشان خوب است اما فقط یک منبع دارد.
 خبر مربوط به «سهام عدالت» از خبرگزاري اقتصاد آنالین را انتخاب كرد.


از نظر كاربر خبرهاي ورزشی هم خیلی خوب است.

 همچنین خبر «مردم گزارش دولت از اجراي اقتصاد مقاومتی می خواهند» را خوب ارزیابی نمود.
 خبر «انتقاد از نحوه نظارت بر انتخابات شوراها» را هم دید و به نظرش خوب بود.
كاربرشماره:4
 شروع به مرور اخبار قسمت ارلی رفحه كرد.
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 یک خبر را در رفحه دیگر باز كرد.
 خبر دیگري را باز كرد.
 به باالي رفحه بازگشت
 به رورت تصادفی روي متن یکی از اخبار كلیک كرد و اخبار مرتبط نمایش داده شد .از آنجا متوجه شد
كه پیکان كنار خبر ،اخبار مرتبط را نشان میدهد.
 مجدد عنوان اخبار را مرور كرد و خبر دیگري را باز كرد
 شروع كرد به خواندن رفحه خبرهایی كه باز كرده بود.
 رسانههاي مرتبط را نتوانست پیدا كند چون در خود پارسیجو رفحه اخبار باز نمیشدند.
 به خود پارسیجو در بخشی كه خبر را پیدا كرده بود رفت .از قسمت خبرهاي مرتبط به دنبال رسانههاي
مرتبط گشت .عین خبر را نتوانست پیدا كند.
كاربرشماره:5
 بخش سیاسی را انتخاب كرد
 مرور كرد
 بخش دانش و تکنولوژي را انتخاب كرد
 رفحه را اسکرول كرد
 یک خبر را انتخاب كرد
 نتوانست رسانههاي دیگر را پیدا كند.
 یک خبر دیگر را باز كرد
 نتوانست رسانههاي دیگر را پیدا كند
 با راهنمایی آزمونگیرنده ،پیکان كنار عنوان خبر را باز كرد.
 در اولین خبر ،خبرهاي مرتبط نشان داده نشدند (خبر مرتبطی نبود)
 همین عمل را براي خبر دیگر انجام داد
 توانست یک خبر از رسانههاي دیگر را در بخش خبرهاي مرتبط پیدا كند
ب) سناریو دوم
خبر مورد عالقه اتان را پیدا كنید و سه تا خبر مربوط به این خبر را پیدا كنید.
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 -1هشتگ
كاربر شماره:1
 شروع به مرور اخبار قسمت ارلی رفحه كرد.
 خبر با عنوان «فعال و البته فعال در انتخابات مستقیم وارد نمیشوم ،اما بقیه دوستان منعی ندارند/
سفرهاي استانی را ادامه خواهم داد /سکوت كنم كه مردم را له كنند؟  /همه حق دارند نامزد انتخابات
شوند و كسی نباید بگوید چه كسی بیاید و چه كسی نیاید» كه در بخش «پربحثترین خبرها » بود را
به عنوان خبر مورد عالقه خود انتخاب كرد .این خبر براي  21اسفند از خبرگزاري الف بود.
 كاربر براي پیدا كردن سه خبر مرتبط با خبر منتخب ،از سرویس جستجو استفاده كرد.

 كاربر پس از تالشهاي فراوان به دلیل این كه به نتیجه نمیرسید از ادامه كار ررف نظر كرد.
كاربر شماره:2
 جستجوي پرس و جوي " كشف سیاره جدید" كه هیچ نتیجه اي ندارد
 جستجوي پرس و جوي "كشف سیاره جدید" را وارد كرد كه دقیقا نتیجه مرتبط را آورد.
 از كاربر خواسته شد سه خبر مربوط به این خبر پیدا كند كه ابتدا یک خبر مرتبط آورد و سپس  2خبر
آورد .این خبرها عبارت بودند از:
 اعالم رسمی حیات در  3سیاره جدید
 منظومه شمسی چگونه شکل گرفت؟
كاربر شماره:3
 كاربر براي فعالیت "خبر مورد عالقه تان را پیدا كنید و سه تا خبر مربوط به این خبر را پیدا كنید"
پرس و جوي " افزایش حقوق كارمندان در سال  "1369را جستجو میكند كه كند بود و پیدا نکرد.
 سپس كاربر پرس و جوي "وضعیت بارندگی در كشور سال  "1365را وارد كرد كه نتیجه اي پیدا نکرد.
 كاربر اعالم كرد جستجوي خبر خیلی بد است.
كاربرشماره:4
 به قسمت اقتصاد در رفحه ارلی رفت.
 دو خبر را باز كرد
 دستههاي دیگر را هم چک كرد
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 به باالي رفحه رفت
 از منو ،دسته اقتصاد را انتخاب كرد اما این گزینه كار نکرد.
 اخباري را كه باز كرده بود شروع كرد به خواندن
 اخبار مرتبط را باز كرد .به نظرش اخبار مرتبط نبودند.
كاربرشماره:5
 بخش دانش و فناوري را انتخاب كرد
 چیزي نمایش داده نشد
 از ادامه فعالیت امتناع كرد

 -2خبروان
كاربر شماره:1
 كاربر با مرور بخش پربازدیدترین اخبار سعی داشت تا خبر مورد عالقه خودش را پیدا كند .در آخر خبري با
عنوان « 25اسفند ماه آخرین روز فعالیت مدارس» كه در ساعت  12:19همان روز منتشر شده بود را به
عنوان خبر مورد عالقه خود انتخاب كرد.
 براي یافتن سه خبر مرتبط با این موضوع چندین پرسوجو را در بخش جستجو وارد نمود كه البته در
نهایت نتوانست این فعالیت را به انجام رساند.
كاربر شماره:2
 كاربر براي فعالیت "خبر مورد عالقه تان را پیدا كنید و سه تا خبر مربوط به این خبر را پیدا كنید" پرس و
جوي
" افزایش حقوق كارمندان" را وارد كرد.
 نتایج ،جسته گریخته است و چندان مرتبط نیست .با تالش بعدي نتایج بدتر شد.
 در تالش بعدي پرس و جوي " افزایش حقوق كارمندان دولت سال جدید  "1369را وارد نمود و نتیج
بیشتر موارد اعتراضی به حقوق است .پاسخ رسمی و درستی نمیدهد .
 سپس كاربر پرس و جوي "كشف سیاره جدید" را وارد كرد .پاسخ هاي مرتبط تر می آورد.
كاربر شماره:3
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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 كاربر براي این فعالیت ،پرس و جوي " افزایش حقوق كارمندان در سال  "1369را وارد كرد .نتیجه
نداشت.
 پرس و جوي " تعطیلی  31اسفند  "1365نیز نتیجه اي در بر نداشت .و اخبار غیر مرتبط آورد.
كاربرشماره:4
 از قسمت خطهاي خبري یک دسته را انتخاب كرد
 یکی از نتایج را انتخاب كرد
 اخبار مرتبط را مرور و باز كرد .به نظرش اخبار مرتبط بودند و عملکرد مناسب بود.
كاربرشماره:5
 از قسمت خطهاي خبري یک دسته را انتخاب كرد
 یکی از نتایج را انتخاب كرد
 اخبار مرتبط را مرور و باز كرد .به نظرش اخبار مرتبط بودند و عملکرد مناسب بود.

 -3خبرجو
كاربر شماره:1
 كاربر براي پیدا كردن خبر مورد عالقهاش ابتدا بر روي دسته ورزشی كلیک كرد
 سپس با مشاهده تاریخ اخبار كه براي حدود دو ماه پیش بود منصرف شد
 مجددا به رفحه ارلی بازگشت .در واقع كاربر با توجه به این كه دنبال خبر ورزشی بود اما نتوانست خبر
مورد نظرش را در دستههاي خبري ورزشی پیدا كند .اما با بررسی رفحه اول خبر ورزشی با عنوان «پنج
استقاللی در آستانه محرومیت» را به عنوان خبر مورد عالقه خود انتخاب كرد .این خبر از خبرگزاري
اقتصاد آنالین و زمان انتشار آن  9دقیقه پیش بود.
 براي پیدا كردن سه خبر مرتبط با این كه در باالي رفحه امکان جستجو بود به آن توجه نکرد و از بخش
جستجوي رفحه ارلی استفاده كرد.
كاربر شماره:2
 پرس و جوي «حقوق دانشجویان دكتري» را وارد كرد .یک نتیجه مرتبط است ،با عنوان «دانشجویان
دكتري وام ویژه میگیرند»  .اخبار دیگري نظیر «دانشجویان دكترا روزانه حقوق میگیرند» پیدا شد
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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خبرهایی نظیر «چند دررد معتادان متاهل هستند» نیز یافت شد كه از نظر كاربر هیچ كلیدواژه مشتركی
ندارد و كامال بی ربط است.

 چون این خبر خاص بود كاربر تصمیم دارد خبر عامتري را جستجو كند.
 خبر « كشف سیاره جدید» را جستجو میكند كه هیچ نتیجه اي ندارد
 سپس كاربر پرس و جوي «كشف سیاره جدید» را وارد كرد .پاسخ هاي مرتبط تر می آورد.
كاربر شماره:3
 پرسوجوي «افزایش حقوق كارمندان در سال  »1369را وارد كرد.
 خبر «مصوبه مجلس درباره ضریب افزایش حقوق كارمندان» پیدا شد.


«برخورداري كارمندان دولت با پایین ترین دریافتی ها از حداكثر افزایش حقوق» نیز خبر دیگري بود اما
دررد افزایش را نداشت.

 سه خبر مرتبط:
  -ضریب حقوق كارمندان و مالیات كارمندان و سبد كاال حداقل پایه حقوق كارمندان كاربر در آخر گفت :این سایت تا حدود خوبی اطالعات دارد و در حد گوگل است.
كاربرشماره:4
 دسته اقتصاد را انتخاب كرد
 چیزي نمایش داده نشد
 به رفحه ارلی بازگشت
 شروع كرد به اسکرول كردن
 موفق به انجام سناریو نشد
كاربرشماره:5
 دسته سایست را انتخاب كرد
 چیزي نمایش داده نشد
 از ادامه فعالیت امتناع كرد

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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 -4پارسیجو
كاربر شماره:1
 خبر با عنوان «پرسپولیسیها بدون اشتباه بودند؛ كار داور شرمآور بود فیلم بازي موجود است» كه در زمان
 65/12/22 13:12از خبرگزاري پارس فوتبال منتشر شده بود را انتخاب كرد.
 از این كه پس از كلیک عنوان خبر ،سایت خبرگزاري مربوطه باز میشود متعجب شد و متوقع بود كه
خبرها را در سایت پارسیجو ببیند .به این نکته اشاره كرد كه برخی خبرها را در همین سایت میخوانم
ولی براي خواندن برخی دیگر باید به سایت خبرگزاري مراجعه شود.
 عنوان خبر در خبرگزاري«مهدي مومنی :داور عهد كرده بود من را اخراج كند» با عنوان خبر در پارسیجو
یکی نبود و این سبب سردرگمی كاربر شده بود.


مجددا به سایت پارسیجو مراجعه كرد تا مطمئن شود كه اشتباه نکرده است.

كاربر شماره:2
 پرس و جوي "كشف سیاره جدید" را وارد كرد 11 .تا خبر مرتبط آورد .و تقریبا همه اخبار مرتبط اند.
 كاربر امتیاز خوبی به جویشگر خبري میدهد.
 این اخبار از بسیاري از خبرگزاري ها آورده شده است .این خبرگزاري ها عبارتند از آفتاب ،قدس آنالین،
جام نیوز  ،باشگاه خبرنگاران و زومیت.
كاربر شماره:3
 پرس و جوي «وضعیت بارش باران در كشور  »1365را وارد كرد.
 نتیجه اي یافت نشد.
 كاربر پرس و جوي «افزایش حقوق كارمندان» را جستجو و نتیجه مرتبط پیدا كرد.
 سه خبر مرتبط نیز پیدا كرد.
 بیشترین افزایش حقوق تاكید بر ثبات نرخ مالیات حقوق كاركنان دولت پلکانی افزایش می یابد . از نظر كاربر در حد نیاز نتایج را آورده است.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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كاربرشماره:4
 بخش «دانش و تکنولوژي» را انتخاب كرد.
 یک خبر را باز كرد.
 نتوانست اخبار مرتبط پیدا كند .چون نتیجه در سایت خبري منبع باز میشد .اخبار مرتبط سایت خبري
منبع هم مناسب نبودند.
 به پارسیجو بازگشت
 از قسمت پربازدیدترین اخبار ،یک عنوان را انتخاب كرد.
 خبر را در سایت مقصد خواند
 نتوانست خبر مرتبط مناسب پیدا كند.
 به پارسیجو بازگشت
 سعی كرد با استفاده از پیکان كنار عنوان خبر ،خبرهاي مرتبط را پیدا كند.
 موفق نشد.

كاربرشماره:5
 بخش «دانش و تکنولوژي» را انتخاب كرد.
 یک خبر را انتخاب كرد.
 خبرهاي مرتبط را نیز پیدا كرد.
ج) سناریوي سوم
در این سناریو از كاربر خواسته میشد تا «وضعیت تردد جادهها» را پیدا كند.
 .1هشتگ
كاربر شماره:1
 كاربر با مرور رفحه ارلی نتوانست جعبه جستجو را پیدا كند.
 سناریو موفق نبود.
كاربر شماره:2
 این جویشگر خبري در نسخه موبایل امکان جستجو ندارد .لذا این فعالیت انجام نشد
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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كاربر شماره:3
 این جویشگر خبري در نسخه موبایل امکان جستجو ندارد .لذا این فعالیت انجام نشد
كاربرشماره:4
 جعبه جستجو را پیدا نکرد.
 رفحه را اسکرول كرد و به دنبال آن گشت.
 جعبه جستجو را پیدا نکرد.
 دكمه  #را باز كرد.
 سناریو موفق نبود.
كاربرشماره:5
 جعبه جستجو را پیدا نکرد
 رفحه را اسکرول كرد و به دنبال آن گشت.
 جعبه جستجو را پیدا نکرد
 سناریو موفق نبود

 .2خبروان
كاربر شماره:1
 كاربر پس از كلی تالش و باال و پایین كردن رفحه و گشتن رفحات مختلف و تست مرورگرهاي مختلف،
باالخره توانست جعبه جستجو را پیدا كند.
 كاربر پرس و جوهاي مختلف را وارد نمود اما پاسخ مناسب را پیدا نکرد.
 كاربر بر روي رفحه دوم نتایج كلیک كرد اما نتیجهاي را ندید.
 سناریو موفق نبود.
كاربر شماره:2
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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 براي پیدا كردن جعبه جستجو به پایین رفحه اسکرول كرد و به سختی جعبه جستجو را پیدا كرد.
 كاربر با پرس و جوي «وضعیت ترافیک جاده» را وارد كرد كه هیچ نتیجهاي برگردانده نمی شود.
« ترافیک جاده هاي كشور» را جستجو می كند كه نتیجه مورد نظر را نمی آورد.
« وضعیت تردد جاده چالوس» نتیجه خوبی آورد و محدودیت هاي ترافیکی پایان هفته را آورد.
كاربر شماره:3
 كاربر با پرس و جوي «وضعیت تردد جاده چالوس» آغاز بکار میكند كه هیچ نتیجهاي برگردانده نمی شود.
 سپس كاربر «وضعیت آب و هواي امروز» را جستجو میكند كه نتایج مورد نظر را نمی آورد.
 سناریو موفق نبود
كاربرشماره:4
 در رفحه اول ،جعبه جستجو را پیدا نکرد.
 در رفحه مربوط به یک خبر دیگر ،جعبه جستجو در باالي رفحه بود.
 واژه «تردد» را جستجو كرد.
 موفق شد به نتیجه مورد نظرش برسد.
كاربرشماره:5
 در رفحه اول ،جعبه جستجو را پیدا نکرد.
 اسکرول نکرد تا جعبه جستجو را در پایین رفحه پیدا كند.
 از ادامه فعالیت امتناع كرد.

 .3خبرجو
كاربر شماره:1
 كاربر بر روي عالمت ذرهبین كه در باالي رفحه بود كلیک می كرد اما جعبه متنی براي ورود پرسوجو باز
نمیشد
 بر روي منو همبرگري كلیک كرد اما آن هم كار نمی كرد.
 كاربر فکر كرد كه شاید مشکل از مرورگر است و سعی كرد از مرورگر دیگري استفاده كند
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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 اما باز به نتیجه نرسید.
 بنابراین كاربر نتوانست این فعالیت را در این جویشگر به انجام برساند.
كاربر شماره:2
 این جویشگر خبري در نسخه موبایل امکان جستجو ندارد .لذا این فعالیت انجام نشد.
كاربر شماره:3
 این جویشگر خبري در نسخه موبایل امکان جستجو ندارد .لذا این فعالیت انجام نشد.
كاربرشماره:4
 دكمه جستجو را انتخاب كرد.
 دكمه كار نمیكرد.
 سناریو ناموفق بود.
كاربرشماره:5
 دكمه جستجو را انتخاب كرد.
 دكمه كار نمیكرد.
 سناریو ناموفق بود.

 .4پارسیجو
كاربر شماره:1
 كاربر پرسوجوهاي متنوعی را وارد كرد .در ادامه فهرست پرسوجوها آمده است:
 وضعیت تردد جادهها امروز سهشنبه وضعیت تردد جادهها امروز سهشنبه  13اسفند ترافیک وضعیت جادههاي كشور آخرین وضعیت راه هاي تهران ارفهانهرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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 آخرین وضعیت اتوبان تهران ارفهان آخرین وضعیت راه هاي تهران ارفهان علیرغم تالشهاي متعدد ،كاربر نتوانست در این فعالیت به نتیجه مطلوب دست پیدا كند.
كاربر شماره:2
 كاربر با پرسوجوي «وضعیت ترافیک جاده چالوس» آغاز بکار میكند كه هیچ نتیجهاي برگردانده نمی
شود.
 سپس «وضعیت جاده ها» را جستجو می كند كه نتایجی آورد اما این نتایج به روز نیست و مربوط به
روزهاي گذشته است.


سناریو ناموفق بود.

كاربر شماره:3
 با پرس و جوي «وضعیت ترافیک جاده ها در  13اسفند  »1365آغاز به كار میكند كه هیچ نتیجه اي
برگردانده نمیشود.
 سپس « وضعیت جاده چالوس در تاریخ اسفند  »1365را جستجو می كند كه نتیجه اي ندارد.


سپس «وضعیت آب و هواي امروز» را جستجو می كند كه باز هم نتیجه اي ندارد.

 موفق نشد به نتیجه مورد نظرش برسد.
كاربرشماره:4
 جعبه جستجو را به سادگی پیدا كرد
 تردد را جستجو كرد
 موفق شد به نتیجه مورد نظرش برسد.
كاربرشماره:5
 جعبه جستجو را به سادگی پیدا كرد.
« وضعیت جاده» را جستجو كرد به نتیجه مورد نظر نرسید.
« وضعیت جاده كرج» را جستجو كرد.
 به نتیجه رسید.
هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

