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چکیده
ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای مبتنی بر وب ،به ویژه سرویسهای کاوش در وب ،امری مهم برای بهبود کیفیت
خدمات است .ارزیابی رضایت کاربران از موتورهای کاوش در یک سیستم اطالعات علمی باعث میشود که مدیران این
سیستمها تصمیمگیری نظاممند و منسجمی را با شناسایی سطح رضایت کاربران خود انجام دهند .ارزیابی سامانه گنج
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با برخورداری از  059هزار مدرک علمی که امكان جستجو برای پژوهشگران را
در پایاننامهها ،نشریات علمی داخلی ،مقاالت ،همایشها ،طرحهای پژوهشی وگزارشات دولتی فراهم میکند ،به منظور
رفع موانع احتمالی تعامل کاربران با سامانه یک ضرورت است .در این پژوهش با استفاده از مدل ایکوآل 1شاخصهایی
برای ارزیابی سامانه گنج استخراج و براساس نظر خبرگان به روش دلفی ،بومیسازی انجام شد .پس از تعیین شاخصها،
سواالت پرسشنامه به صورت برخط توسط  456کاربر سامانه گنج پاسخ داده شد و با استفاده از شبكه عصبی پس انتشار،2
پاسخهای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که با دقت  9/09شبكه عصبی طراحی شده میتواند
رضایت کاربران را پیشبینی نماید.
کلیدواژهها :پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) ،رضایت کاربر ،مدل ایکوال ،شبكه عصبی
 .1مقدمه
در دنیای امروز ،محققان از موتورهای کاوش به عنوان درگاه دسترسی به منابع بزرگ اطالعات بهره میگیرند .با
توجه به توسعه و بهکارگیری آنها توسط پژوهشگران ،یكی از دغدغههای طراحان موتورهای کاوش توجه به کیفیت،
کارایی ،اثربخشی آنها ،جلب رضایت کاربران و ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران است .در سال های اخیر با افزایش
تولیدات علمی محققان کشور و ثبت تولیدات علمی در سامانههای داخلی ،توجه به نیازهای کاوشگران در سامانههای
علمی ضرورت بیشتری یافته است .ارزیابی مبتنی بر شاخص های بومی پایگاههای علمی به عنوان یكی از مباحث مطرح
و با اهمیت در حوزه بازیابی اطالعات شناخته شده است (شعله و دیگران .)1905
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پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) ،پایگاهی با امكان کاوش برای همهی پژوهشگران و دانشجویان در پایاننامهها ،رسالهها،
نشریات علمی داخلی ،مقاالت همایشها ،طرحهای پژوهشی وگزارشات دولتی است .این پایگاه هماکنون مرجع بسیاری
از پژوهشگران ایران و کشورهای فارسی زبان است و روزانه بیش از ده هزار کاربر ،دهها هزار جستوجو در آن انجام
میدهند .ارزیابی سامانه «گنج» با هدف درک نیازهای کاربران سامانه برای اصالح یا بهبود کاستیهای احتمالی ،قدرت
تعامل کاربران با سامانه را افزایش داده و ماندگاری کاربر در استفاده از سامانه را بیشتر ،یافتن اسناد مرتبط را آسانتر و
احتمال کاوش بیهدف در سامانه یا رها کردن کاوش را کاهش خواهد داد.
قابل توجه است که روشهای گوناگونی جهت ارزیابی موتورهای کاوش وجود دارند که روشهای ارزیابی انسانی موتورهای
کاوش در مقابل روشهای ارزیابی خودکار زمانبر و هزینهبر است اما از دقت باالتری برخوردار است (شعله و دیگران
 .)1905در بسیاری از موارد ،برای ارزیابی پایگاههای اینترنتی از پرسشنامه استفاده میشود (.)Ziemba et al. 2016
در این پژوهش از پرسشنامه بومیسازی شده ایكوآل و شبكه عصبی برای سنجش میزان رضایت کاربران استفاده شده
است.
 .2مرور ادبیات
 .1-2ارزیابی کیفیت پایگاههای اینترنتی
ارزیابی کیفیت پایگاههای اینترنتی به منظور طراحی مجدد یا اصالح در اجزا آنها به ویژه رابط کاربری موضوع مهمی
است .برای ارزیابی معیارهای متفاوتی پیشنهاد شده است ،یكی از پیشنهادها معیارهای  6گانه :کیفیت محتوا ،کیفیت
طراحی ،کیفیت سازمان و کیفیت کاربر پسند است ) .(Hasan and Abuelrub, 2011یكی از روشهای ارزیابی ،استفاده
از مدلهای کیفیت خدمات موجود است که در آن مدل ایکوال مورد استفاده قرار گرفته است ( Barnes and Vidgen,
) .2005در این پژوهش ،تمرکز بر ارزیابی مبتنی بر رضایت کاربر با هدف استفاده از آن برای پایگاه اطالعات علمی بر
اساس مدل ایکوال میباشد .ایکوال (با نام قبلی وبکوال) در ابتدا به عنوان یک ابزار برای ارزیابی ادراک کاربران از
کیفیت پایگاههای اینترنتی تجارت الكترونیک بكار گرفته شد) .( Barnes and Vidgen, 2005روش ایکوال مبتنی بر
استقرار تابع کیفیت ( )QFDاست که یک فرآیند ساختار یافته میباشد و از نظر کاربران در مورد کیفیت محصول در
فرایند تولید آن استفاده میکند ) .(Wątróbski et al. 2016روش ایکوال برای ارزیابی ،تجارت الكترونیک ،دانشگاه و
پایگاههای اینترنتی  WAPمورد استفاده قرار گرفته است ( Barnes, Liu, and Vidgen, 2001; Barnes and Vidgen,
) .2003, 2005b, 2005a; Barnes and Vidgen, 2000; Ziemba et al. 2016روش ایکوال از سال  1001در حال توسعه
است و چند مرحله را تجربه کرده است.
در این پژوهش از پرسشنامه مبتنی بر مدل ایکوال جهت ارزیابی کیفیت پایگاه اطالعات علمی ایران (سامانه گنج)
استفاده میشود .همچنین از شبكه عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزارپراستفاده جهت پیشبینی رضایت کاربران استفاده
میشود.
 .2-2شبکه عصبی مصنوعی
شبكه عصبی مصنوعی یک روش محاسباتی است که از سیستم عصبی مغز انسان الهام گرفته شده است .شبكه عصبی
مصنوعی ابزارهای جدیدی در هوش مصنوعی است که در پیشبینی ،بهینهسازی ،تشخیص الگو ،مدلسازی ،و حل توابع
غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرد .شناسایی سیستم ،مدیریت و شبیه سازی بسیار مناسب است .از جمله مزایای شبكه
عصبی می توان به طراحی تطبیقی و موازی آن ،نیاز کم به ویژگیهای گسترده مسأله و غیره اشاره کرد (Jimenez-
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 .) Martinez and Alfaro-Ponce, 2019; Đozić and Urošević, 2019همه این ویژگیها بهدلیل ساختار الیهای از
نرونها میباشد ( .)Canakci, Varol and Ozsahin, 2015در طراحی شبكه عصبی نرونها در الیههای مختلفی قرار
میگیرند .در الیه اول ،الیه ورودی ،9ورودیهای شبكه مشخص میشوند؛ الیه آخر ،الیه خروجی ،6مقادیر خروجی شبكه
را نشان میدهد .در بین این دو الیه ،الیههای دیگری قرار میگیرند که تحت عنوان الیههای مخفی 5هستند ( Géron,
.)2017; Rojas, 1996
 .3روش شناسی و تحلیل
پرسشنامه «ایکوآل» ،پرسشنامهای به زبان انگلیسی است و با اینكه در پژوهشهای گوناگون به زبان فارسی ترجمه شده
است ،اما همچنان یکدستی در ترجمهها دیده نمیشود .از اینرو ،در این پژوهش ،باتوجه به ترجمههای متفاوت این
پرسشنامه به زبان فارسی و نیز بهبود کیفیت آن برای سامانه گنج ،بومیسازی انجام شد .بدین منظور پیش از شروع
فرآیند ارزیابی ،باتوجه به گستردگی و تعداد زیاد پرسشهای مدل ایکوال و به منظور تعیین ابعاد مهمتر رضایت کاربران
گنج الزم بود بر روی پرسشها و ابعاد غربال اولیه صورت گیرد .بدین منظور از روش دلفی استفاده شد .براساس ویژگی
پژوهش ،سعی شد از افراد خبرهای که در ارتباط با سامانه گنج هستند ،جهت انجام روش دلفی کمک گرفته شود .پس
از یک مرحله دلفی ،پاالیش نظرات خبرگان ،در یک مرحله دیگر دلفی اجرا شد تا گویههایی که برای کاربران سامانه گنج
نامفهوم هستند و ممكن است لزوما در ارتباط مستقیم با سامانه گنج نباشند ،حذف شوند .نهایتا یک نسخه بومیسازی
شده از پرسشنامه تعیین رضایت کاربران سامانه گنج براساس مدل ایکوال فراهم شد و در اختیار کاربران قرار گرفت .در
ادامه پژوهش از شبكه عصبی بهمنظور پیشبینی میزان رضایت کلی کاربران با استفاده شد و پارامترهای شبكه محاسبه
گردید.
 .1-3گردآوری داده
 .1-1-3پرسشنامه مورد استفاده
در این پژوهش پخش پرسشنامه و گردآوری دادهها برخط بود .برای این کار سامانهای فراهم شد که کاربران در
صفحه نخست سامانه «گنج» یک پرسش را میدیدند که میزان رضایت کلی آنان را از سامانه «گنج» مورد سنجش قرار
میداد .کاربران با کلیک بر روی گزینه «پرسشهای بیشتر» به برگ پرسشنامة رضایت کاربران «گنج» بهمنظور پاسخدهی
هدایت میشدند .نسخه اصالح شده پرسشنامه بهکار رفته در سامانه گنج در جدول  1ارائه شده است .تعداد واقعی پاسخ
دهندگان به پرسشنامه در دوره زمانیکه بصورت برخط در سامانه قرار داده شد ،یعنی بازه  19آبان  1909تا  22خرداد
 ،1901تعداد  456نفر بوده است.
جدول  -1نسخه اصالح شده پرسشنامه ایكوآل

ابعاد
کاربرد پذیری

گویه ها

ردیف
1

به آسانی میتوانم نحوه کارکردن با سامانه گنج را یاد بگیرم

2

تعاملم با سامانه گنج راحت است

9

سامانه گنج ظاهر جذابی دارد

3

- Input layer

9

- Output layer

6

- Hidden layers
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اطالعات

تعامل سرویس

6

نتایج جستجوی سامانه گنج ،صحیح و دقیق است

5

نتایج جستجوی سامانه گنج  ،به روز است

4

سامانه گنج ،نتایج جستجوی مرتبط را فراهم میکند

9

جزییات نتایج جستجوی سامانه گنج مناسب است

1

احساس میکنم سامانه گنج برای من طراحی شده است

 .2-1-3مجموعهداده
شكل  2نمونههایی از مجموعه داده مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد .همانطور که در شكل  1مشخص
است ،این مجموعهداده تعداد  0ویژگی دارد که ویژگی آخر مربوط به رضایت کلی کاربر از سامانه گنج میباشد (ویژگی
کالس در پیادهسازی شبكه عصبی باناظر) .هشت ویژگی اول هم بهعنوان سؤاالت بهدست آمده از مدل ایكوآل هستند.
در مجموع کاربر باید به تمامی این  0سؤال پاسخ میداد .پاسخ سواالت عددی بین  1تا  9بود که  1به معنای خیلی کم
و  9به معنای خیلی زیاد بوده است.

شكل  -1نمونههایی از مجموعه داده مورد استفاده در این پژوهش

 .2-3یافتههای ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی
در این تحقیق سوال نهایی پرسشنامه ،رضایت کلی پاسخ دهندگان از سامانه گنج بود .بر اساس بعدهای پرسشنامه
شبكه عصبی پس انتشار خطا مطابق با شكل  2طراحی شده است .در این پژوهش از شبكه عصبی بهعنوان یک کالسبند4
استفاده میشود که میزان رضایت کاربر از سامانه گنج را میتواند پیشبینی کند .در مدل شبكه عصبی از شبكه پس
انتشار سه الیه با یک الیه مخفی استفاده شد.

- Classifier

4

4
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𝑊11
𝑊12

کاربردپذیری

پرسش 1
𝑊13

پرسش 2

𝑊𝑜1

پرسش 3
پرسش 4

EQUAL

𝑊𝑜2

پرسش 5
اطالعات

Evaluation

پرسش 6
پرسش 7

𝑊𝑜3

تعامل

𝑊82

سرویس

𝑊81

𝑊83

پرسش 8

شكل  -2شبكه عصبی مصنوعی طراحیشده در این پژوهش

پس از پیادهسازی شبكه عصبی مصنوعی پس اتشار خطا با پارامترهای ورودی مختلف در آزمایشات گوناگون بهترین
گزینه در آزمایشی بدست آمد که اطالعات آن در جدول  2ارائه شده است .بهعبارتی دیگر بعد از  19999تكرار که شبكه
عصبی با مجموعهداههای آموزش اجرا میشود ،به دقت  9/09دست پیدا میکند که نشان میدهد شبكه عصبی برای این
مسأله با عملكردی مناسب پیادهسازی شده است.
جدول  -2شاخصهای بهترین عملكرد شبكه عصبی پس انتشار خطا
بازه وزنهای
آغازین

تعداد تكرار

ضریب

تابع فعالساز در الیه مخفی
و الیه خروجی

میانگین مربعات خطا
در داده های آموزشی

9/5
Sigmoid
()1.0
01111
جدول  9مقادیر وزنهای نهایی بعد از  19999تكرار برای بهترین آزمایش (جدول  )2را نشان میدهد.
9/999

میانگین
مربعات
خطا در
داده های
تستی

9/994

جدول  -9وزنهای نهایی بهدست آمده در بهترین آزمایش
پارامترهای الیه مخفی
W2
-9/59
W12

پارامترهای الیه خروجی
Wo
1/14
Wo1

2/25

W11

6/56

Wo2

6/12

W23

-1/10

W22

-6/90

W21

2/16

Wo3

9/16

W33

9/49

W32

-5/51

W31

9/99

W43

-2/94

W42

-2/90

W41

W3
-9/26

W13

5

W1
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-9/26

BiasO

-9/09

W53

1/96

W52

1/99

W51

-1/04

W63

6/52

W62

-6/16

W61

2/51

W73

-1/54

W72

1/61

W71

1/65

W83

9/14

W82

-1/26

W81

-6/90

biasH3

-5/10

biasH2

9/11

biasH1

جدول  6بازه کالسهای مورد استفاده در این تحقیق را نشان میدهد که شامل  5کالس از مقیاس خیلی کم تا خیلی
زیاد میباشد.
جدول  -6بازه کالسها

بازه

] [9/195 -1

کالس مورد
نظر

خیلی زیاد

) [9/425 -9/195

زیاد

) [9/995 -9/425

) [9/125 -9/995

) [9 -9/125

متوسط

کم

خیلی کم

بهعنوان مثال برای یک نمونه جدید اگر پاسخ فرد در یک طیف  9گزینه ای به سواالت برابر ( )4.4.5.5.5.5.6.5باشد،
پس از نرمال شدن پاسخ به صورت ( )9/19,9/19,9/44,9/44,9/44,9/44,9/5,9/44خواهد بود و بر اساس پارامترهای
شبكه عصبی پیادهسازی شده ،مقدار  eQUALبرابر  9/96بهدست میآید که جدول  ،6نشان میدهد میزان رضایت کاربر
زیاد ارزیابی شده است.
 -4نتیجهگیری و جهتدهی تحقیقات آینده
در این پژوهش بهمنظور ارزیابی رضایت کاربران از پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) ،از مدل ایكوال و شبكه عصبی
مصنوعی استفاده کردهایم .بدین صورت که در ابتدا با بومیسازی پرسشنامه ایكوال و اصالح آن برای استفاده در ارزیابی
سامانه گنج با استفاده از نظر خبرگان ،اقدام به جمعآوری داده نمودیم .بهمنظور تحلیل دادههای بدست آمده از شبكه
عصبی مصنوعی و مشخصاً شبكه عصبی پس انتشار خطا استفاده کردیم و با پیادهسازی آن و انجام آزمایشات مختلف
نتایج مختلفی بدست آمد .در این تحقیق از شبكه عصبی بهعنوان یک کالسبند استفاده شده است بهطوری که با دریافت
داده از کاربران جدید ،میتوان میزان رضایت آنها را از سامانه گنج پیشبینی کرد .نتایج دیگری که از تحلیل این دادهها
و با پیادهسازی روش های مختلفی مانند روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ،معادالت ساختاری و غیره میتوان بهدست
آورد این است که چه ابعادی از سامانه گنج تاًثیر بیشتری بر رضایت کاربر خواهد داشت و به مسؤلین این سامانه در
جهت بهبود آن شاخصها ،کمک کند.
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