
به نام خدا
تست کاربردپذیري سامانه آیداتیس 

به سفارش 

انجمن پزشکان عمومی ایران 

تهیه شده توسط 

شرکت فناوران همسازه

سامانه آیداتیس، یک وب اپلیکیشن است که در آدرس: idatis.behdasht.gov.ir قرار دارد

شرکت همسازه به صورت تخصصی در حوزه تست نرم افزار، اپلیکیشن موبایل و  وب سایت فعالیت  کرده و با ارائه گزارش هاي 
کاربردپذیري در سطوح مختلف عمومی و محرمانه، به بهبود طراحی و عملکرد نرم افزارها کمک می کند.
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مقدمه: کاربردپذیري چیست؟
شاخص کاربردپذیري، عملکرد یک محصول را در زمینه رضایت کاربر و افزایش بهره وري مورد ارزیابی قرار می دهد.  

اصول کاربرد پذیري عبارتند از: 

اثر بخشی •

کارایی •

ایمنی  •

امکانات •

آموزش پذیري •

یادآورپذیري •

هـدف اصلی این پـروژه، بـررسی میزان کاربـر دپـذیري سـامـانـه آیداتیس و همچنین نـواقـص و ایرادات آن می بـاشـد. 

اسـتخراج مـعایب در سـه حـوزه انـجام شـد، بـرخی مشکالت در ذات طـراحی سـامـانـه، بـرخی دیگر هـنگام کار کاربـران بـا 

سامانه و  بعضی بر اساس استانداردهاي طراحی  اپلیکیشن هاي تحت وب ردیابی شده اند.  

بـا رفـع این ایرادات، می تـوان بـه ارتـقاي کیفیت و کارایی سـامـانـه کمک بسیار زیادي کرد تـا مـراکز درمـانی، مـعاونـت غـذا 

و دارو، معاونت درمان و کاربران نهایی به اهداف خود نائل آیند.
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مقدمه: این تست شامل چه چیزهایی نیست؟
هـمانـطور که صـحبت شـد. کاربـردپـذیري یکی از مـسائـل بسیار مهمی و تخصصی در طـراحی نـرم افـزار اسـت و در تسـت هـاي 

کاربردپذیري، عملکردهاي اصلی یک نرم افزار مورد بررسی قرار می گیرند که شامل 6 گروه اصلی است.  

امـا نـرم افـزار از زاویه هـاي دیگر مـانـند امنیت، نـفوذپـذیري، سـرور، سـخت افـزار و غیره مـورد بـررسی قـرار نمی گیرد. و بـراي انـجام 

آنها به کارگروه هاي تخصصی مجزا نیاز خواهد بود. 

ضـمنا در این تسـت هـمه بـخش هـاي سـامـانـه آیداتیس بـررسی نشـده اسـت. بـرخی بـخش هـاي آن هـنوز تـوسـط اپـراتـورهـا مـورد 

اسـتفاده قـرار نمی گیرد و یا هـنوز فـعال نشـده اسـت. ضـمن اینکه بـه خـاطـر محـدودیت زمـانی تعیین شـده بـراي شـرکت هـمسازه، 

برخی از بخش هاي نرم افزار مانند بخش هاي مربوط به مدیریت مرکز و گزارش هاي مرکز مورد تست قرار نگرفت. 

عـالوه بـر این، این تسـت شـامـل مـواردي که جـزو سیاسـت هـایی اجـرایی سـامـانـه بـه حـساب می آیند و کاربـران نسـبت بـه آنـها 

اعتراض دارند (مانند محدودیت بازه زمانی مجاز آفالین ثبت تجویز) نیز نیست. 

تسـت کاربـردپـذیري اشکاالت فعلی نـرم افـزار را نـشان می دهـد. امـا نـرم افـزار همیشه در حـال تغییر و تکامـل اسـت بـه همین 

علت الزم که تست کاربردپذیري یک رویه ي دائمی بوده و به صورت منظم نرم افزار را پایش کند.
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• https://idatis.behdasht.gov.ir :آدرس سامانه

بـراي انـجام تسـت هـا، بـه مـراکز مـختلف درمـان نگهـدارنـده مـراجـعه شـد و جـلسات تسـت و بـررسی مـتعددي بـرگـزار •

شده است.  

از مراحل مختلف تست فیلم برداري شد. •

بـرخی از اشکاالت مسـتقیما تـوسـط اپـراتـورهـا یا مـدیران مـراکز گـزارش شـد، بـرخی دیگر هـنگام انـجام تسـت هـاي •

کاربـردپـذیري در مـرکز بـه دسـت آمـد، گـروه سـوم اشکاالت تـوسـط متخصصین شـرکت هـمسازه و بـا بـررسی 

ویدیو هـاي تهیه شـده جـمع آوري شـد، گـروه چـهارم اشکاالت تـوسـط سـامـانـه هـاي خـودکار بـررسی آنـالین تهیه شـد و 

بخش آخر نیز توسط پرسشنامه هایی که در اختیار کاربران قرار گرفت مورد توجه قرار گرفت. 

توجه: این فایل فقط حاوي گزارش نهایی فاز اول است. •

تمام حقوق براي شرکت فناوارن همسازه محفوظ است.
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سامانه آیداتیس چیست؟

سـامـانـه آیداتیس یا سـامـانـه اطـالعـات درمـان سـوءمـصرف مـواد 

ایران (سـامـانـه IDATIS) بـراي ثـبت اطـالعـات مـراکز درمـانی 

بیماران راه انـدازي شـده اسـت.ثـبت نـام در این سـامـانـه در 3 مـرحـله 

اتفاق می افتد:  

1. ثبت نام مراکز درمانی 

2. ورود دانشگاه به سامانه و تایید اطالعات مراکز ثبت نام شده  

3. ثـبت نـام بیماران و پـرونـده هـاي الکترونیک آنـها در این سـامـانـه 

توسط مرکز
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از اهداف طراحی این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 جلوگیري از نشت دارو، ثبت دقیق اطالعات بیماران •

 افزایش سرعت خدمات به بیماران •

 تسهیل دریافـت دارو تـوسـط مـرکز و همچنین بیمار و ثـبت میزان آن •

در سامانه 

کاهش آسیب اعتیاد •

 دسترسی به آمار دقیق کشوري در حوزه اعتیاد •

 انجام پژوهش هاي علمی با استفاده از اطالعات و خروجی این سامانه •

 همکاري و نـظارت هـمزمـان مـعاونـت غـذا و دارو و مـعاونـت درمـان در •

حوزه اعتیاد 



تست کاربردپذیري سامانه ي آیداتیس

هدف از بررسی کاربردپذیري در این سامانه، پاسخ به سواالت زیر است:  

 آیا کار کردن با این سامانه براي مراکز راحت است؟ •

 آیا مسیرهاي مختلف سامانه گویاي هدف مورد نظر براي کاربر می باشند؟ •

 آیا این سامانه محدودیت هایی دارد؟ •

 محدودیت هاي سامانه چه هستند؟ •

 در طراحی سامانه چه اشکاالت یا باگ هایی وجود دارد؟ •

 آیا سامانه اهداف مرکز درمان و معاونت درمان و معاونت غذا و دارو را تامین کرده است؟ •

 و دیگر موارد مهم•
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اشکاالت کاربردپذیري بر اساس تست هاي حضوري 
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سه مسیر مختلف براي رسیدن به صفحه ورود

مشکل: 
در صفحه نخست سامانه، 3 روش مختلف براي رسیدن به صفحه ورود (لوگین) تعریف شده که هر کدام عنوان متفاوتی 

دارند: 
- ورود به سیستم 

- سرویس ها 
- آیکون لوگین (در باال و سمت چپ سامانه) 

راهکار پیشنهادي: 
بهتر است تمام لینک هایی که به صفحه «ورود سامانه» ختم می شوند عنوان یکسانی داشته باشند و تعداد آنها نیز به 

حداقل ممکن برسد.
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دکمه اسکرول فاقد عملکرد

تـعداد آیتم هـاي مـوجـود در مـنو 5 عـدد اسـت و نیاز بـه قـرار دادن دکمه اسکرول بـراي آنـها نیست. در واقـع 

دکمه اسکرول خـدمـات خـاصی را ارائـه نمی دهـد، بـنابـراین وجـود دکمه اسکرول کاربـر را بـه اشـتباه انـداخـته و 

باعث ایجاد این تصور خواهد شد که تعدادي گزینه دیگر نیز وجود دارد.

10



لینک هایی که کار نمی کنند

مشکل: 
در صفحه اول سامانه تعدادي لینک با عناوین مختلف وجود دارد که هنوز کار نمی کنند.  

راه حل:  
بهـتر اسـت که لینک هـاي بـالکاربـرد حـذف شـونـد و هـنگامی که مـحتواي این صـفحات در سـامـانـه اضـافـه شـد، هـر 
لینک به سامانه اضافه شود. ضمنا این کار باعث جلب توجه کاربران و مراجعه به لینک هاي جدید خواهد شد.
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نبود ویدیوهاي راهنما

در ابـتداي تسـت امکان دسـترسی بـه ویدیو هـاي آمـوزشی وجـود نـداشـت. هـرچـند پـس از چـند هـفته این مشکل حـل شـد و 

امکان دیدن فیلم هـا، در وب سـایت آپـارات امکان پـذیر شـد. امـا بهـتر اسـت که ویدیوهـا در خـود سـامـانـه نـمایش داده شـونـد 

تا کاربر مجبور به خروج از سامانه اصلی نباشد.

۱۲
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نبود یک لوگوي اختصاصی براي آیداتیس

بهتر است سامانه آیداتیس لوگوی انحصاری خود را داشته باشد.
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تغییر نکردن CAPTCHA بعد از وارد کردن رمز عبور اشتباه

درج کد امنیتی (CAPTHA) براي وارد شدن به سامانه ضروري است. این کد به صورت یک عدد است که کاربر باید آن را در 
یک فرم وارد کند. 

در صورتی که کاربر هنگام ورود به سامانه، رمز عبورش را اشتباهی وارد کند با پیام خطاي اشتباه بودن رمز عبور مواجه می شود. 
اما در این مرحله یک «باگ» مهم وجود دارد و کد امنیتی جدیدي نمایش داده نمی شود (در حالی که سامانه منتظر دریافت 

یک کد امنیتی جدید است) به همین خاطر کاربر حتی در صورت وارد کردن صحیح نام کاربري و رمز عبور، با پیام خطاي 
«اشتباه بودن کد امنیتی» مواجه می شود و تنها راهکاري وي «کلیک روي دکمه ریفرش» است.
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تغییر نکردن خودکار زبان کیبورد، هنگام درج رمز عبور

بهتر است که هنگام درج رمز عبور و کپچا، کیبورد کاربر به صورت اتوماتیک به زبان انگلیسی سوییچ 

شود، این کار از اشتباه هنگام ورود به سامانه پیشگیري خواهد کرد.
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بارگذاري طوالنی مدت

پیام بارگذاري صفحه گاهی بیش از اندازه طوالنی میشود و سرعت بخشی این قسمت بسیار 

مهم می باشد. (شواهد فنی مربوط به کند بودن سامانه در بخش هاي بعدي ارایه شده است)
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تقسیم بندي ناعادالنه صفحه اصلی

هـمانـگونـه که در تـصویر پیداسـت، بـخش هـاي جـانبی از نـظر سـایز و کادر بـر بـخش هـاي اصلی 

احاطه دارند به عنوان مثال تابلو اعالنات بخش بزرگی از صفحه را به خود اختصاص داده است.
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حذف توضیحات اضافه

 سامانه اي که از نظر کاربردپذیري، مناسب طراحی شده باشد نیاز به نوشتن توضیح جهت راهنمایی 

کاربر به کلیک روي یک نقطه خاص نخواهد داشت. براي مثال بهتر است جمله مشخص شده در 

تصویر فوق حذف شده و طراحی به گونه اي تغییر یابد که کاربر در نگاه اول متوجه مسیر خود بشود.
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مرتب کردن صفحه براي درك آسان تر سامانه

کادر سمت چپ (که در واقع مشخصات پروفایل کاربرد است) بهتر است، در 
پروفایل کاربري و ستون سمت راست قرار گیرد.
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نیاز به دسترسی سریع به متقاضیان فعال سامانه

قـسمت مـتقاضیان فـعال، پـرکاربـردتـرین بـخش سـامـانـه اسـت، پـس بهـتر اسـت مـحتواي این گـزینه 

(جـدول اطـالعـاتی آن) در ابـتداي صـفحه اول سـامـانـه قـرار گیرد. مـهم تـرآنکه بـایستی بـا کلیک بـر 

روي گـزینه مـتقاضیان فـعال مـرکز، اسـامی مـراجعین تـاریخ مـربـوطـه بـه صـورت بـه روز شـده در بـاالي 

لیست نمایش داده شوند و فرد مجبور به پیدا کردن بیمار هر روز، در میان انبوه لیست نباشد.
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عدم نیاز به طراحی منوي آکاردئونی (جمع شونده)

دلیلی بـراي ارایه مـنوي جـمع شـونـده وجـود نـدارد. بهـتر اسـت این مـنو بـه صـورت سـاده 

نمایش داده شود. بسته شدن آیتم هاي این منو باعث گیج شدن برخی اپراتورها می شود.
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ابهام در آغاز مسیر تولید کد شناسایی

بـراي ثـبت مـتقاضی نیاز بـه تـولید کد شـناسـایی اسـت، اگـر شـما بـراي اولین بـار اقـدام بـه سـاخـتن کد شـناسـایی نـمایید، تشخیص 

کلیک بر روي دکمه سبز کوچک جهت ساختن کد شناسایی کمی دشوار است. بهتر است مسیر واضح تر تعریف شود. 
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گزینه  هاي فعال کمرنگ تر از گزینه ي غیرفعال

 گزینه هاي انتخاب شده از نظر ظاهر بایستی شاخص تر باشد، اما در سامانه گزینه فعال از نظر ظاهر 

ضعیف تر می باشد و گزینه هاي غیرفعال با رنگ سبز پر رنگ نمایش داده می شوند! که کاربران زیادي 

را به اشتباه می اندازد.
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نیاز به تغییر زبان کیبورد در زمان ورود اطالعات

نیاز بـه ورود اعـداد کد ملی بـا حـروف انگلیسی و حـرف اول نـام و نـام خـانـوادگی بـه زبـان فـارسی 

گـزینه اي وقـت گیر اسـت. بهـتر اسـت تغییر زبـان کیبورد در حین ورود اطـالعـات صـورت نگیرد و 

نرم افزار به صورت اتوماتیک خودش اعداد فارسی را به انگلیسی تبدیل کند.
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تغییر و تصحیح گزینه هاي فرم متقاضی

احتماال این گزینه ها به این دلیل اینگونه تعریف شده اند که در آینده براي کارهاي تحقیقاتی مورد استفاده قرار بگیرند. در 

غیر اینصورت می توان از گزینه هایی مانند:  متاهل، مجرد، مطلقه استفاده کرد. اما در هر صورت توضیح طوالنی گزینه ها 

کمکی به وضوح معانی نمی کند، به عنوان مثال، گزینه ي «در حال حاضر متاهل» بایستی به گزینه متاهل تغییر کند.
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رعایت اولویت گزینه ها

بهتر است در چیدمان فرم، محل قرار گرفتن گزینه انتخاب جنسیت متقاضی، قبل از وضعیت تاهل، سکونت، اشتغال و 

تحصیالت باشد. می توان فرم را به گونه اي طراحی نمود که بعد از انتخاب جنسیت ، فیلد هاي بعدي را هم بر اساس آن 

نمایش دهد (براي مثال در منوي وضعیت تاهل، گزینه هاي مرتبط نمایش داده شود و براي جنسیت مرد گزینه بیوه 

در دسترس نباشد)
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کلمات اضافه که ذهن را درگیر می کند

بـایستی عـنواین گـزینه هـاي فـرم و پـاسـخ هـا کوتـاه و واضـح بـاشـند. بهـتر اسـت در فـرم کلمات 

وضعیت و سطح حذف شوند، زیرا معانی گزینه ها بدون این کلمات نیز کامل است.
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نیاز به تجدید نظر در تقسیم بندي تحصیالت؟

احـتماال این مـدل تقسیم بـندي بـراي اسـتفاده در تحقیقات آینده اسـت. امـا بـا این وجـود، بهـتر اسـت 

مدرك دیپلم نیز که عمومی تر است به لیست اضافه شود.
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تصحیح لیست وضعیت سکونت

بهـتر اسـت پـاسـخ هـاي انـتخابی در کوتـاهـترین حـالـت نـمایش داده شـونـد. اپـراتـورهـا در انـتخاب گـزینه مـناسـب 
دچار سردرگمی می شوند. 

بـراي مـثال خـوب اسـت بـه جـاي گـزینه «مـنزل شخصی خـود یا مـنزلی که مـتعلق بـه خـانـواده اسـت» از گـزینه 
«مـالک» بـه جـاي گـزینه «خـانـه یا آپـارتـمان اجـاره اي» از گـزینه «مسـتاجـر» اسـتفاده شـود. گـزینه «سـایر مـوارد» 

نیز نامفهوم است و معنی روشنی ندارد و هنگام تست، اپراتورهاي سامانه در پرکردن آن گیج می شدند.
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نیاز به چیدمانی دقیق تر در فرم ها

هر فرمی عالوه بر چارچوبی براي کسب اطالعات کاربر، نیاز به طراحی و وجود محورهایی 

دارد که چشم به راحتی آن را تشخیص دهد. در فرم فوق، بی نظمی ستون ها، فرم را فاقد 

طراحی جلوه می دهد. بایستی گزینه ها در ستون ها و ردیف هاي مشخصی تکرار شوند.
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نیاز به محورهایی مشخص تر در فرم

فـرم مـتقاضی گسـترده و پـراکنده طـراحی شـده و همین مشکل، پـرکردن آن را دشـوار 
می سـازد. بـایستی نـوشـتار در راسـتاي مـحورهـایی مـشخص ظـاهـر شـونـد، تـا هـم از نـظر 

زیبایی بصري و هم از نظر چیدمان ذهنی کاربر، منظم جلوه کنند.
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نیاز به رعایت نظم بصري در فرم

اندازه و موقعیت فیلدهاي فرم باید متناسب با محتواي آنها طراحی شود و چیدمان 

آنها نیز باید به گونه اي باشد که برخورد آن با نوشته ها اجتناب شود. بایستی فیلد هاي 

فرم با ابعاد و اندازه هماهنگ طراحی شوند. 
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دکمه ثبتی که دیده نمی شود

در صـفحه ثـبت مـتقاضی در قـسمت سـایر مـواد مـصرفی یک دکمه ثـبت وجـود دارد که افـراد شـرکت کننده 

در تسـت هیچکدام مـتوجـه آن نشـدنـد! از نـظر کاربـرد پـذیري وجـود دو گـزینه بـراي ثـبت صحیح نیست 

بهتر است این قسمت حذف و پس از کلیک بر روي ثبت اطالعات، همه اطالعات با هم ذخیره شوند.
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ارتباطی ناکارآمد، به دلیل دکمه ثبتی که دیده نمی شود

بـرخی از کاربـران اطـالعـات مـربـوط بـه 

«ســایر مــواد مــصرفی» را وارد می 

کنند امــا چــون روي آیکون بــعالوه 

کوچک کلیک نمی کنند، اطـالعـات در 

قـسمت «مـشاهـده جـزئیات اطـالعـات 

متقاضی»، دیده نمی شود.  
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بیمار اچ آي وي، گزینه اي که چشم کاربر آن را نمی بیند

گزینه ي انتخاب بیمار اچ آي وي گزینه اي بود که تمام افراد شرکت کننده در تست آن را نادیده 
می گرفتند. به دو دلیل: 

وجود ظاهري غیر عادي براي انتخاب مثبت و منفی، کاربران متوجه نمی شدند که بین مثبت و منفی •
حق انتخاب دارند. 

داراي فرمتی متفاوت: بهتر است این گزینه نیز مانند سایر گزینه ها یا به صورت منوي drop down و یا •
35به صورت radio button طراحی شود.



نیاز به اختصار در انتخاب پاسخ گزینه ها

بـایستی پـاسـخ هـر گـزینه در کوتـاهـترین حـالـت ممکن در لیست ظـاهـر شـود و اسـتفاده از جـمالت 

بـراي پـاسـخ مـناسـب نمی بـاشـد.  بـه عـنوان مـثال بهـتر اسـت گـزینه هـاي تـصویر فـوق اینگونـه تغییر 

پیدا کنند: 

تزریق در 30 روز گذشته •

تزریق در 12 ماه گذشته به استثنا یک ماه گذشته •

وجود سابقه تزریق در گذشته بدون تزریق در 12 ماه گذشته •

عدم وجود سابقه تزریق•
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دکمه پاك کردن: گزینه اي غیرضروري

دکمه پـاك کردن عـالوه بـر اینکه کاربـردي نـدارد، (زیرا امکان اشـتباه کردن در تـمام مـوارد 
لیست وجـود نـدارد و در صـورت اشـتباه، هـر گـزینه اي را می تـوان بـه تـنهایی انـتخاب و تصحیح 
نـمود)، هـمجواري آن بـا گـزینه ثـبت اطـالعـات گـاهی سـبب کلیک بـر روي آن و پـاك شـدن 

تمام فرم می شود!
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BACK  اشتباه گرفته شدن دکمه «خروج» با دکمه

در تسـت هـا مـشخص شـد که بسیاري از اپـراتـورهـا هـنگامی که قـصد دارنـد بـه صـفحه قبلی بـازگـردنـد، 

روي دکمه خـروج کلیک می کنند! و آن را بـا دکمه «بـازگشـت بـه صـفحه قـبل» اشـتباه می گیرنـد. 

چرا که طراحی این دکمه تا حدي شبیه به آیکون دکمه بازگشت در مرورگرها است.
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نمایش بیماران به ترتیب روز دریافت دارو

در حـال حـاضـر جـدول مـتقاضیان فـعال، بیماران را بـه تـرتیب شـماره پـرونـده نـمایش می دهـد و 

فرد مجبور به پیدا کردن بیمار هر روز، در میان انبوه لیست است.  

بهـتر اسـت که این جـدول بـراسـاس روز دریافـت دارو و تـاریخ مـراجـعه بیماران مـرتـب شـود تـا 

اپراتور هنگام کار با آن نیاز به جستجوي کمتري داشته باشد.
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گزینه هایی که کاربرد ضروري ندارند

درصـفحه مـتقاضیان فـعال بهـتر اسـت گـزینه هـاي پـرکاربـرد در مـعرض دید بـاشـد و از شـلوغی صـفحه اجـتناب شـود زیرا جسـتجو در میان 

عـناوین سـرعـت کاربـر را کاهـش می دهـد. گـزینه هـایی مـانـند وضعیت تـاهـل و سـطح تحصیالت از مـوارد کاربـردي در صـفحه اول 

نمی باشد. در عوض می توان میزان مصرف داروي هر بیمار را در این جدول نمایش داد.
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دسترسی راحت تر به «برنامه درمان» متقاضیان فعال

 گـزینه ي بـرنـامـه درمـان پـرکاربـردتـرین دکمه اسـت، بـنابـراین بهـتر اسـت این گـزینه بـعد از 

شـماره پـرونـده و بـه صـورت مـشخص تـر ظـاهـر شـود. در حـال حـاضـر کاربـر گـاهی اوقـات بـه 

خاطر دور بودن این دکمه، به اشتباه روي برنامه درمان بیمار دیگري کلیک می کند.
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 نیاز به مشاهده مستقیم اطالعات اولیه بیمار در صفحه تجویز دارو

در حال حاضر در صفحه تجویز دارو، کد شناسایی بیمار نمایش داده می شود و با بردن موس روي این کد، می توان مشخصات 

ابتدایی بیمار را مشاهده کرد. اما بهتر است که این اطالعات به صورت پیش فرض (به ویژه ابتداي نام و نام خانوادگی) در این 

صفحه نمایش داده شود. چرا که از بروز برخی اشتباهات هنگام ثبت اطالعات جلوگیري می کند. براي مثال گاهی اوقات 

اپراتور با دیدن ابتداي نام و نام خانوادگی متوجه می شود که در حال ثبت نسخه براي یک بیمار اشتباهی است.
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کلیک کمتر، سرعت بیشتر

بهـتر اسـت در صـفحه تـجویز دارو مـصرف اصـل بـه عـنوان پیش فـرض قـرار گیرد. در مـورد 
گـزینه ي مـصرف مجـدد و محـدودیت هـاي آن و نـحوه انـتخاب آن در سـامـانـه اشـاره اي نشـده اسـت 

که بهتر است این گزینه معرفی شود.
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اصالحات مورد نیاز در صفحه تجویز دارو
بهـتر اسـت بـه جـاي عـبارت: «بـروز •

آوري» از عـبارت: «بـه روز رسـانی» 

استفاده شود. 

بهــتر اســت این دکمه بــا نــماد •

مــخصوص خــودش نــمایش داده 

شــود  (که در تــصویر نــشان داده 

شده) 

بهــتر اســت جــاي این دکمه بــه •

محــل مــشخص شــده تغییر پیدا 

کند. 

در تسـت هـاي انـجام شـده، اپـراتـورهـا •

این دکمه را بـا دکمه «ثـبت نـهایی 

نسخه» اشتباه می گرفتند.
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محاسبه نکردن مجموع داروي تجویزي

بهـتر اسـت سـامـانـه بـالفـاصـله پـس از انـتخاب دوز تـحویلی بـه بیمار، مـقدار آن را از دوز تـحویلی بـراي 

کلیه روزهـا کم کند و کاربـر بـه راحتی این تـفاوت را ببیند تـا اپـراتـور مـجبور بـه انـجام مـحاسـبات دسـتی 

براي میزان مابقی دارو نباشد. یعنی نمایش کسر زیر در سامانه: 
  مابقی دوز قابل تحویل= مجموع دوز براي روزهاي انتخاب شده- مجموع دوز براي کلیه ي روزها
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مشکل در تبدیل واحد

 درك تبدیل شربت به تعداد، با اعداد و ارقام اعشاري براي اپراتورها سخت است.
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نیاز به درج عدد شماره پرونده به صورت انگلیسی و فارسی

شـماره پـرونـده بـه عـنوان گـزینه ي کاربـردي اسـتفاده هـاي بسیاري دارد. امـا بـا درج فـارسی شـماره 

پـرونـده در کادر مـشخص شـده پیام «رکوردي بـراي نـمایش مـوجـود نیست» ظـاهـر می شـود 

و بـایستی زبـان کیبورد بـه انگلیسی تغییر کند این در حـالی اسـت که نـمایش اعـداد در صـفحه 

متقاضیان فعال فارسی می باشد. بهتر است این فیلد به اعداد فارسی نیز پاسخگو باشد.
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نیاز به تغییر زبان خودکار کد شناسایی متقاضی

بـراي درج کد شـناسـایی مـتقاضی نیز مـانـند مـورد قـبل، کاربـر مـجبور بـه تغییر زبـان کیبورد، بـه 

زبـان انگلیسی اسـت. در غیر اینصورت پیام «رکوردي بـراي نـمایش مـوجـود نیست» ظـاهـر 

می شود. بهتر است این تغییر زبان به صورت خودکار انجام گیرد.
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گـزینه مـشاهـده در ابـتداي کار بـا سـامـانـه گـویاي 

مـاهیت خـود نیست. بـا کلیک بـر روي آن یا ظـاهـر 

شــدن دریچه «مــشاهــده جــزئیات اطــالعــات 

مـتقاضی» می تـوان بـه مـحتوي آن پی بـرد. بـا 

حــذف بــرخی از ســتون هــاي غیر کاربــردي  در 

صـفحه مـتقاضیان فـعال می تـوان نـمایش بهـتري از 

این بـخش و عـنوان ان ارائـه داد. جهـت گـویا بـودن 

این بــخش میتوان، عــنوان مــشاهــده را بــه 

اطالعات متقاضی تغییر داد. 

نیاز به تغییر عنوان ستون «مشاهده»
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کلمه «مشاهده»: عنوانی گنگ براي نمایش جزئیات برنامه درمان

منظور از مشاهده در این بخش، «مشاهده جزئیات برنامه درمان» است. بهتر است این بخش 

با عنوانی واضح تر نمایش داده شود. کلمه ي مشاهده در بخش هاي مختلف سامانه استفاده شده 

است و در هر بخش منظور خاصی دارد. بهتر است منظور از گزینه مشاهده در هر بخش کامال 

مشخص باشد و یا از کلمه دیگري استفاده شود.
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طراحی صفحه مشاهده (اطالعات متقاضی)

  بـا انـتخاب گـزینه مـشاهـده، صـفحه اي ظـاهـر می شـود که نـمایش نـوشـتاري آن شـلوغ و درهـم اسـت. بـایستی این 

صـفحه بـا ظـاهـري آراسـته تـر بـا تـاکید بـر مـحورهـا و انـتخاب فـرمـت مـناسـب و پـاسـخ هـاي کوتـاه نـمایش داده شـود. 

پـاسـخ هـاي طـوالنی جـدا از اینکه نـظم بـصري صـفحه را بـر هـم می زنـند، اطـالعـات بیشتري را ارائـه نمی دهـند. در 

تصویر چند نمونه مشخص شده است.  جهت طراحی این موارد در بخش ثبت متقاضی راهکار ارائه شده است. 
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درج عنوان براي بخش «ویرایش شماره پرونده»

نـبود عـنوان بـراي این بـخش، نـقص در کاربـردپـذیري سـامـانـه مـحسوب میشود. کاربـر نـه بـر اسـاس 

حدسیات بلکه با اطمینان بایستی حق انتخاب هر بخش از سامانه را داشته باشد. 

 عنوان پیشنهادي: ویرایش شماره پرونده
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امکان ثبت شماره پرونده تکراري؟

در بـخش ویرایش شـماره پـرونـده بـا وارد کردن شـماره پـرونـده تکراري، سـامـانـه پیغام خـطا نمی دهـد و 

شـماره پـرونـده تکراري را ثـبت می کند. بـه عـنوان مـثال در این صـفحه امکان ثـبت یک شـماره پـرونـده بـراي دو 

متقاضی وجود دارد.
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کار نکردن دکمه سورت (مرتب سازي)  

مـرتـب سـازي بـر اسـاس جنسیت گـزینه اي اسـت که در سـامـانـه پیش بینی شـده اسـت امـا 

با کلیک بر روي این گزینه مرتب سازي صورت نمی گیرد.
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نیاز به مرتب سازي بر اساس اعداد

بـایستی پـس از وارد کردن هـر شـماره پـرونـده، آنـها بـر اسـاس شـماره اعـداد نـمایش داده شـونـد. امـا سـامـانـه 

گاهی اعداد را نامرتب نمایش می دهد. در تصویر فوق عدد 1 بعد از 9 نمایش داده شده است.
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رعایت اولویت ها در نحوه نمایش برنامه درمان

در قـسمت بـرنـامـه درمـان، بهـتر اسـت دو گـزینه تـجویز دارو و تـحویل دارو نسـبت بـه سـایر 

گزینه ها در دسترس تر باشند.
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تکمیل عنوان بازبینی

بهـتر اسـت عـنوان بـازبینی بـه بـازبینی درمـان تغییر پیدا کند تـا اپـراتـورهـا بـراي تغییر 

بـرنـامـه درمـان مـجبور بـه صـرف وقـت بـراي پیدا کردن این گـزینه نـباشـند. در تسـت هـاي 

انجام شده، اغلب اپراتورها متوجه این گزینه نمی شدند.
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عدم وضوح عالمت بستن صفحه اطالعات انفصال برنامه درمان

تـرکیب رنـگ آبی در زمینه و اسـتفاده از عـالمـت قـرمـز کم رنـگ سـبب مـحو شـدن گـزینه در صـفحه شـده اسـت. نـمایش این 

قـسمت می تـوانـد بـه صـورت واضـح تـر بـاشـد تـا از اتـالف وقـت کاربـر بـراي پیدا کردن محـل بسـتن دریچه جـلوگیري شـود. ضـمنا 

باید امکان بستن این پنجره با زدن دکمه esc کیبورد نیز وجود داشته باشد.
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نیاز به کوتاه تر شدن ستون هاي جدول برنامه  درمانی ثبت شده

شیفت کاري گـزینه اي اسـت که در قـسمت مـشاهـده وجـود دارد و تغییر آن نیز در قـسمت 

بـازبینی امکان پـذیر اسـت. بهـتر اسـت این قـسمت حـذف شـود. ضـمنا در حـال حـاضـر این گـزینه 

در این جدول نمایش داده نمی شود.
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فرم روانشناس، امکانی که قابلیت دسترسی ندارد

گـرچـه فـرم روانـشناس جـز امکانـات سـامـانـه در نـظر گـرفـته شـده اسـت، امـا در حـال حـاضـر امکان 

کلیک و دسـترسی بـه مـحتوي آن وجـود نـدارد. بهـتر اسـت این گـزینه تـا زمـان فـعال شـدن از 

جدول حذف شود.
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آیکونی که کاربر را به اشتباه می اندازد

آیکون نـمایش داده شـده بـراي «انـفصال بـرنـامـه درمـان» چیزي شـبیه آیکون رایج بـراي  
Next and Previous می بـاشـد. بهـتر اسـت یک آیکون Disconnect ماـننـد مثـال باـال بـاشـد 

تا کاربر اشتباه نکند.
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نیاز به بازطراحی بخش جستجو

بخش جستجو باید به یکی از این دو شکل طراحی شود: 

1- یک فیلد جسـتجو و یک دکمه «واحـد» بـراي انـجام جسـتجو که این دکمه کار جسـتجو 

میان کد شناسایی و شماره پرونده را همزمان انجام می دهد. 

2- تعبیه دو فیلد جسـتجو بـه صـورت مجـزا. یکی بـراي جسـتجو در میان کدشـناسـایی و دیگري 

براي جستجو در میان شماره پرونده.
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فیلد کوچک براي جستجوي متقاضی

گـاهی اپـراتـور مـجبور بـه وارد کردن کد شـناسـایی 18 رقمی و نیز تصحیح یک عـدد در میان 

18 عـدد می بـاشـد، در حـالی که این فیلد فـقط 17 عـدد را نـشان می دهـد! و ادامـه عـدد از 

کادر خارج می شود. الزم است این فیلد بزرگتر نمایش داده شود تا کاربر گیج نشود.  

توجه: جهت حذف حریم خصوصی، برخی اعداد محو شده اند.
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«اجبار به کلیک» بعد از وارد کردن کد شناسایی در قسمت متقاضی!

اگــر کد شــناســایی و شــماره پــرونــد در 

قـسمت جسـتجوي مـتقاضی وارد شـود و 

کاربـر اینتر بـزنـد، سـامـانـه فـرد را بـه صـفحه ي 

تولید کد شناسایی هدایت میکند! 

 و در صــورتیکه که اینجا بــخش جســتجو 

اسـت و این فـرم بـاید بـه گـونـه اي طـراحی 

شـود که بـا زدن کلید Enter کار جسـتجو 

انجام شود.
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نیاز به تغییر زبان کیبورد سامانه جهت جستجوي متقاضی

جهـت جسـتجوي مـتقاضی چـه در قـسمت کد شـناسـایی و چـه در قـسمت شـماره پـرونـده بـا ورود 

اعـداد بـه صـورت فـارسی، سـامـانـه پیغام «جسـتجوي مـتقاضی مـورد نـظر، یافـت نشـد» را نـمایش 

می دهد. 

باید توجه داشت برخی از کاربران با فراموش کردن تغییر زبان، دچار مشکالت زیادي می شوند.
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نیاز به ویرایش متن پیام خطا

هـنگامی که سـامـانـه در قـسمت جسـتجو بـنا بـه هـر دلیلی اطـالعـات مـتقاضی را نیابـد پیام 

«جسـتجوي مـتقاضی مـورد نـظر، یافـت نشـد» را نـمایش می دهـد. بهـتر اسـت کلمه ي جسـتجوي 

حذف شده و ساختار نوشتاري پیام این گونه باشد: «متقاضی مورد نظر یافت نشد»
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محل نامناسب نمایش پیام هاي هشدار

پیام هاي هشدار سامانه در مکان نامناسبی نمایش داده می شوند و داراي دو ایراد کلی است: 

 کاربـر بـه این بـخش صـفحه (گـوشـه بـاال سـمت راسـت) تـوجـه نمی کنند و گـاهی اوقـات مـتوجـه پیام 1.

نمی شود. به همین خاطر بهتر است که پیام ها در محل تمرکز توجه کاربر نمایش داده شوند. 

 در حال حاضر پیام هشدار سامانه روي لوگوي سامانه را می پوشاند که صحیح نیست.2.
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نیاز به باز طراحی مکان دکمه «تولید کد شناسایی»

 تولید کد شناسایی در این قسمت گرچه گاهی اوقات مسیري سریع براي تولید کد 18 رقمی است، اما نزدیکی آن

 به کادر جستجوي متقاضی، کاربر را به خطا می اندازد که روي این قسمت کلیک کند. بهتر است این قسمت با

   فاصله و با عنوانی واضح در صفحه ي جستجوي متقاضی قرار گیرد.
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اشکاالت کاربردپذیري بر اساس سامانه هاي ارزیابی خودکار 
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آنالیز آیداتیس بر اساس سامانه هاي ارزیابی خودکار

در ادامه به آنالیز آیداتیس با کمک سامانه هاي ارزیابی خودکار می پردازیم و تست هاي 

مختلفی روي سامانه انجام می دهیم. مواردي مانند:  

• Page Speed Grade

•  YSlow تست سرعت سامانه بر اساس معیار

زمان الزم براي لودشدن صفحه اصلی و کل حجم صفحه اصلی سایت •

•(uptime) مدت زمان در دسترس بودن سامانه
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Page Speed Grade ، امتیاز سرعت صفحه سامانه

این تسـت بـه بـررسی بهینه سـازي هـاي مـختلف 
سـامـانـه از زوایاي گـونـاگـون می پـردازد و در نـهایت 
نـمره اي بین 0 الی 100 (بـر حسـب درصـد) بـه آن 

اختصاص می دهد.  
تـوضیحات فنی این تسـت، خـارج از حـوصـله این 

گـزارش بـوده، امـا دریافـت رتـبه D نـشان می دهـد 
که سـامـانـه بـه اصـالحـات مهمی در این بـخش نیاز 

دارد تا به حداکثر سرعت و پاسخ دهی برسد.
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آزمـون Yslow  نـشان داد که بـخش هـاي مـختلف 

سـامـانـه (front end) نیاز بـه بهینه سـازي دارد. از 

جـمله فشـرده سـازي کد هـاي جـاوااسکریپت، کاهـش 

درخــواســت هــاي  http و دیگر مــواردي که در 

گزارش مشخص شده است. 

اصـالح این مـوارد بـاعـث بهـبود قـابـل تـوجـه سـرعـت 

سامانه آیداتیس خواهد شد.

YSlow Grade سرعت سامانه بر اساس معیار
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Page load time ، زمان الزم براي لود شدن صفحه اصلی

زمان الزم براي لود شدن کامل صفحه 8.8 ثانیه است. 

این تسـت بـا یک خـط اینترنـت 16 مـگابیت انـجام شـده اسـت، بـنابـراین بـارگـذاري کامـل صـفحه در •

کامیپوترهایی که سرعت اینترنت کمتري دارند، کندتر خواهد بود. 

در انـجام این تسـت، صـفحه نخسـت سـامـانـه مـورد بـررسی قـرار گـرفـته اسـت. حجـم این صـفحه بـعد از لـوگین بـه •

سامانه افزایش قابل توجهی می یابد و به 1500 کیلوبایت میرسد.  

در نتیجه می تـوان پیش بینی کرد که کاربـران مـراکز که اغـلب بـه اینترنـت پـرسـرعـت واقعی دسـترسی نـدارنـد، •

در دسترسی به صفحات سامانه به مشکالت قابل توجهی برخورد می کنند.
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در دسترس بودن، سرعت و زمان پاسخ دهی سامانه آیداتیس

سامانه آیداتیس طی یک بازه زمانی 1 ماهه توسط دو سرویس مستقل 
مانیتورینگ (host-tracker و uptime orbot) مورد بررسی قرار گرفت 

که نتایج آن در صفحات بعدي شرح داده شده است.
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در دسترس بودن (uptime) سامانه آیداتیس

فاصله زمانی میان هر تست 3 دقیقه بوده است (ماه دسامبر 2017) •

مجموع زمان در دسترس نبودن سامانه طی یک ماه معادل 7 ساعت بود که •

میزان uptime را برابر با 95.34 درصد می کند. 

بهتر است این عدد باالي 99 درصد باشد. •

به طور کلی وضعیت سامانه از این نظر نسبتا مطلوب به حساب می آید.•
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زمان پاسخ دهی (response time) سامانه آیداتیس

زمان پاسخ دهی به صورت فاصله زمانی میان درخواست دریافت یک صفحه با دریافت نخستین اطالعات صفحه تعریف می شود. •
زمان پاسخ دهی یکی از مهم ترین معیارهاي سرعت یک سایت یا سامانه اینترنتی به حساب می آید و هر چه کمتر باشد بهتر •

است. 
بهتر است سامانه ها به گونه اي طراحی شوند که زمان پاسخ دهی بین 20 الی 200 میلی ثانیه داشته باشند. •
در سامانه آیداتیس طی یک ماه تست انجام شده، میانگین زمان پاسخ دهی 926 میلی ثانیه بود و گاهی اوقات به اعدادي باالي •

10000 می رسید. 
این موضوع نشان می دهد که سرور و کدهاي سامانه نیازمند بهینه سازي جدي از نظر نرم افزاري و سخت افزاري می باشند و •

کاربران در حال حاضر در دسترسی به این سامانه با کندي هاي زیادي مواجه هستند. در تست هاي حضوري انجام شده نیز، 
76اپراتورها از کندي این سامانه شکایت داشتند.



سرعت و پهناي باند سرور سامانه آیداتیس

در تسـت هـاي انـجام شـده طی 30 روز، مـشخص شـد که میانگین سـرعـت لینک ارسـال 

اطـالعـات از سـرور آیداتیس کمتر از 1 مـگابیت اسـت و در بیشترین حـالـت بـه 5 

مـگابیت می رسـد که این مـوضـوع نیز از وجـود مشکلی زیرسـاختی و مـهم در این 

سامانه حکایت می کند.
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 استفاده نکردن از سیستم هاي مانیتورینگ کاربران و آمارگیري

بررسی Source صفحات سامانه آیداتیس نشان داد که در آن از سیستم هاي مانیتورینگ کاربران مانند 

گوگل آناالیتیکس و دیگر سیستم هاي مشابه استفاده نشده است. 

استفاده از این سیستم ها کمک زیادي به تحلیل دقیق تر مشکالت سامانه خواهد کرد و به توسعه دهندگان 

این سامانه اجازه می دهد که اطالعات بسیار مهمی در مورد رفتار کاربران و مشکالت آنها به دست آورند.
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سازگاري از نظر دسترسی با تلفن هاي هوشمند

بـا تـوجـه بـه فـراگیر شـدن تـلفن هـاي هـوشـمند و تـبلت هـا و تـوسـعه تفکر طـراحی بـر مـبناي 
mobile-first ، بهـتر اسـت یک نـسخه ویژه مـوبـایل یا یک نـسخه کنش گـرا بـراي تـلفن هـاي 
هـوشـمند طـراحی شـود. این کار ورود اطـالعـات را در هـر شـرایطی امکان پـذیر می سـازد. در حـال 

حاضر سامانه آیداتیس فاقد چنین امکانی است.
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اشکاالت کاربردپذیري بر اساس نظرات کاربران 
(پرسشنامه) 
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بررسی کاربردپذیري سامانه آیداتیس از نگاه کاربران

بخشی از تست کاربردپذیري شامل مصاحبه با کاربران سیستم و دریافت نظرات آنها از طریق چند پرسشنامه 
استاندارد است. این پرسشنامه ها نظرات کاربران را منعکس می کنند. 

براي تست سامانه آیداتیس، 7 پرسشنامه از پیش طراحی شده در اختیار کاربران در مراکز مختلف قرار گرفت و 
میانگین امتیازات داده شده محاسبه شد. 

کاربران به هر سوال، امتیازي بین 0 الی 5 می دادند. صفر به معنی کمترین رضایت و پنج به معنی باالترین میزان 
رضایت مندي بود. 

این پرسشنامه ها، سامانه را از 7 زاویه مختلف به این شرح مورد بررسی قرار می دادند: 

سودمندي 1.

سهولت کاربري 2.

سهولت یادگیري 3.

خروجی محتوا 4.

مدیریت خطا و کنترل توسط کاربر 5.

شخصی سازي محیط کاربر و سایر قابلیت ها 6.

رضایتمندي کلی7.
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پرسش هاي مربوط به بخش «سودمندي» سامانه

«سـودمـندي» سـامـانـه نـشان می دهـد که سـامـانـه بـراي انـجام فـعالیت هـا و صـرفـه جـویی در وقـت و بهـره وري تـا چـه میزان 

مطلوب است. از میانگین سواالت مربوط به سودمندي سامانه امتیاز 0.2 را دریافت می کند که امتیاز پایینی است.

میانگین امتیاز پرسششماره
امتیاز

0.4سامانه به تاثیرگذاري و بهره وري بیشتر مرکز من کمک می کند1

0.2سامانه به افزایش کارایی و پربار شدن کارهاي من کمک می کند2

0.2سامانه به افزایش اثربخشی فعالیتهاي شغلی من کمک می کند3

0سامانه مفید و ارزشمند است4

0.4سامانه کنترلهاي بیشتري براي فعالیتهاي کاري من ارائه می دهد5

0.2سامانه باعث آسانتر شدن کارها و فعالیت هاي من شده است6

0.2سامانه نیازهاي مرا پوشش می دهد7

0.2سامانه انتظارات کاري مرا برآورده می نماید8

0سامانه باعث صرفه جویی در وقت من می شود9
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پرسش هاي مربوط به بخش «سهولت کاربري» سامانه

مـنظور از سـهولـت کاربـري، نـحوه اسـتفاده آسـان و کاربـرپـسند می بـاشـد که از میانگین سـواالت 

این بخش امتیاز 0.47 را می گیرد.

میانگین امتیازپرسششماره

1استفاده از سامانه آسان و ساده است1

1 استفاده از سامانه ساده (غیرپیچیده) است2

0سامانه کاربر پسند است3

0رابط کاربري سامانه لذت بخش است4

0.2هنگام استفاده از سامانه، احساس راحتی می کنم5

0.4سامانه، عملیات کاري مورد انتظار مرا با کمترین تعداد مراحل ممکن انجام می دهد6

0سامانه انعطاف پذیر است7

1استفاده از سامانه نیاز به تالش یا کوشش زیادي ندارد8

1من بدون داشتن منوال (دستورالعمل مکتوب) میتوانم از سامانه استفاده مناسب نمایم9

1متوجه هیچگونه ناسازگاري و تناقض در هنگام استفاده از سامانه نشدم10

0.2به نظر من هم کاربران موردي و هم کاربران همیشگی  سامانه را دوست دارند11

0من در هنگام استفاده از سامانه، اشتباهات (خطاها) را به سرعت و سهولت می توانم، برطرف یا بهبود دهم12

0.4در هر بار استفاده از سامانه، عملیات مربوطه با موفقیت همراه بوده است13
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پرسش هاي مربوط به بخش «سهولت یادگیري» سامانه

مـنظور از سـهولـت یادگیري، سـرعـت و نـحوه  ي یادگیري سـامـانـه تـوسـط کاربـران بـوده اسـت. در 

این بخش میانگین امتیاز 1.06 می باشد.

میانگین امتیازپرسششماره

1
من نحوه استفاده کردن از سامانه را خیلی سریع یاد گرفتم.

1.4

2
من به سادگی، چگونگی استفاده از سامانه را بخاطر سپردم.

1.4

3
آموزش کاربري و یادگیري براي کاربران سامانه، آسان است.

1

4
من خیلی سریع با سامانه عجین شدم.

0.8

5
ویژگی یا امکاناتی بوده که مناز طریق سعی و خطا آن ها را کشف کرده ام.

1.2

6
بخاطر سپاري نام ها، عناوین و دستورات سامانه دشوار نیست.

1

7
راهنماها و مستندات کاربري منطبق با نیاز گروههاي کاربري و بصورت مدون و قابل دسترس وجود دارند.

1

8
مکان استفاده از دانش، نظرات و دیدگاههاي کاربران (بازخورد) بصورت مناسب وجود دارد.

0.6

9
جمالت، دیالوگها و دستور زبان مستندات کاربري، ساده، روان و طبیعی هستند.

1.2

84



پرسش هاي مربوط به بخش «خروجی محتوا» سامانه

در بـخش خـروجی مـحتوي، تـاکید بـر پیغام هـاي راهـنما، پیغام هـاي هشـدار و خـطا، مـوقعیت 

پیغام هـا، سـازمـانـدهی اطـالعـات در سـامـانـه، تـرتیب دسـترسی صـفحات و … اسـت و کاربـران 

میانگین امتیاز 1.25 را به این پرسش ها اختصاص دادند.

امتیازپرسششماره
2.6حروف بر روي صفحه نمایش خوانا می باشند.1

1.8عملیات و وظایف مهم، برجسته شده اند.2

1.2سازماندهی اطال عات بر روي صفحه نمایش مناسب است.3

1.2ترتیب و توالی دسترسی به صفحات متعدد مناسب است.4

1.4موقعیت پیغامها بر روي صفحه نمایش مناسب است.5

1.4عبارات و اصطالحات حوزه کاري سامانه بطور مناسبی انتخاب شده اند.6

1.2عبارات و اصطالحات مربوط به فرایندها و گردش کار سامانه بطور مناسب انتخاب شده اند7

0.8اعالن هاي ورود اطال عات بطور مناسب آورده شده اند.8

0.8اعالن هاي پیشرفت کار بطور مناسب آورده شده اند.9

0.8پیغامهاي هشدار و خطا بطور مناسب نمایش داده می شوند.10

0.8پیغام هاي راهنما در صفحات مختلف براي کمک به کاربر تعبیه شده است.11

1دیالوگ ها و صفحاتی براي جمع بندي فعالیت ها و وظایف ارئه می شوند.12
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پرسش هاي مربوط به بخش «مدیریت خطا و کنترل توسط کاربر» سامانه

در بخش «مدیریت خطا و کنترل توسط کاربر» امکان شخصی سازي سامانه بر اساس نیاز 
کاربر و همچنین مدیریت مناسب پیام هاي خطا و هشدارها مورد بررسی قرار می گیرد و 

میانگین نمره  این پرسشنامه 0.3 است.

امتیازپرسششماره

1
کاربر در هر وضعیتی از سیستم، امکان برگشت به وضعیت قبلی را دارد.

0.4

2
هشدارها و بازخوردها، به موقع ارائه می گردند.

0.4

3
سیستم داراي تدابیر جلوگیري از بروز خطا (پیشگیري) است.

0

4
علت بروز خطاها و راه حل آنها بصورت شفاف و مناسب ارائه شده است.

0.4

5
در هنگام استفاده از سیستم، احساس در دست داشتن و کنترل واسط کاربري سیستم را دارم.

0.2

6
سیستم امکاناتی جهت کنترل بیشتر کاربر مانند( StyleSheet) ارائه کرده است.

0.4
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پرسش هاي مربوط به بخش «شخصی سازي محیط کاربر و  سایر قابلیت ها» سامانه

در بخش «شخصی سازي محیط کاربر و سایر قابلیت ها» تعامل کاربر و سامانه و 
جلب توجه کاربر مورد بررسی قرار گرفته است که به عدد 1.34 را به عنوان میانگین 

رسیده ایم. 

امتیازپرسششماره

1
سرعت پردازشی و تعاملی سامانه مطلوب است.

0.6

2
قابلیت اطمینان (مطمئن و بدون ضرر بودن) سامانه مطلوب است.

0.2

3
قابلیت تصحیح اشتباهات کاربري سامانه مطلوب است.

0.2

4
سامانه براي استفاده همه سطوح کاربران (مبتدي، متوسط، پیشرفته) طراحی شده است.

1

5
تعامل من با سامانه شفاف و قابل فهم (غیر مبهم) بوده است.

0.6

6
سیستم داراي امکانات تبادل داده ها از طریق استانداردهایی مانند XML میباشد. (قابلیت 

0.4حمل)

7
سیستم براي جلب توجه کاربر، همچنین براي شخصی سازي بیشتر از مدیریت عناصر 

بصري (شدت نور، اندازه و نوع فونت، تصاویر نگاتیو، تصاویر بندانگشتی، چشمک زن، طی 
رنک) استفاده می نماید.

0.8
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پرسش هاي مربوط به بخش «رضایتمندي» سامانه

در بـخش «رضـایتمندي»، میزان و نـحوه ي رضـایتمندي کاربـران مـوردبـررسی قـرار گـرفـت، این 

بخش میانگین امتیاز 0.34 را دارد. 

امتیازپرسششماره

1
من از بودن با سامانه راضی هستم.

0.4

2
من سامانه را به دوستان توصیه می کنم.

0.4

3
استفاده از سامانه سرگرم کننده است.

0.4

4
سامانه، طوري که انتظار دارم کار می کند.

0.2

5
سامانه، فوق العاده است.

0.4

6
من إحساس نیاز به داشتن چنین سیستمی را قبال داشته ام.

0.4

7
استفاده از سیستم لذت بخش است.

0.2
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نبود یک سیستم پشتیبانی و پاسخگویی جامع

سـامـانـه اي مـانـند آیداتیس که چـند هـزار کاربـر و مـرکز را تـحت پـوشـش قـرار می دهـد، بـه یک سیستم جـامـع پـاسـخگویی آنـالین 

(مـانـند فـروم، بـخش سـواالت رایج و غیره) نیاز دارد. در حـال حـاضـر چنین سـازوکاري بـه صـورت یک صـفحه سـاده سـواالت 

متداول در سامانه درج شده که تعداد محدودي پرسش و پاسخ در آن درج شده است.  

ضـمن اینکه سـواالت درج شـده در این صـفحه از نـظر مـاهیت جـزو سـواالت مـتداول بـه شـمار نمی آیند. این پـرسـش هـا بـاید در 

بخشی بـا مـاهیتی شـبیه بـه فـروم قـرار گـرفـته و در صـفحه سـواالت مـتداول، پـرسـش هـاي مـهم و پـرکاربـرد هـمراه بـا پـاسـخ  آنـها 

درج شود.
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جمع بندي
اهداف زیادي براي سامانه آیداتیس در نظر گرفته شده است. اما براي رسیدن به این اهداف، الزم است که این سامانه از نظر 

کاربردپذیري مورد توجه جدي مسئوالن آن قرار بگیرد. این سامانه از سه زاویه مختلف مورد بررسی قرار گرفت، که در تمام آنها موارد 

قابل توجهی یافت شد که نیازمند رسیدگی فوري هستند: 

اشکاالت کاربردپذیري بر اساس تست هاي حضوري: در بخش اشکاالت کاربردپذیري زیادي مشاهده شد که برخی از آنها •

بسیار مهم هستند و اصالح برخی موارد دیگر را می توان به فرصت هاي دیگر موکول کرد. بهتر است اشکاالت گزارش شده بر 

اساس اهمیت دسته بندي شده و اصالح موارد مهم تر در اولویت کاري قرار بگیرد. 

اشکاالت کاربردپذیري بر اساس سامانه هاي ارزیابی خودکار: بررسی توسط این سیستم ها نشان داد که سامانه به •

بهینه سازي هاي زیادي در سطح سخت افزاري، نرم افزاري و لینک ارتباطی نیاز دارد که این موضوع، توجه فوري را طلب می کند. 

 .

اشکاالت کاربردپذیري از نگاه کاربران: مدیران مراکز و اپراتورهاي این سامانه، از وضعیت فعلی آن رضایت ندارند و کسب •

میانگین امتیاز 1.47 از حداکثر 5، این مطلب را به وضوح نشان می دهد. 

امید است که با برطرف کردن این موارد، و دیگر مواردي که تیم توسعه این سامانه نسبت به آنها استحضار دارد، آیداتیس هرچه زودتر 
به اهداف تعیین شده خود برسد.
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شرکت فناوران همسازه

شرکت همسازه به صورت تخصصی در حوزه تست نرم افزار، اپلیکیشن موبایل و 
 وب سایت فعالیت  کرده و با ارائه گزارش هاي کاربردپذیري در سطوح مختلف عمومی و 

محرمانه، به بهبود طراحی و عملکرد نرم افزارها کمک می کند.

تماس با ما: 

info@hamsazeh.ir 
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